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OFF-uri de GABRIEL
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- Mai multe posturi de radio
transmit zilnic aceleaºi melodii ºi
aceleaºi reclame.

- Sã zici mersi, Popescule, cã nu
transmit zilnic aceleaºi ºtiri.
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Facultatea de Drept ºi ªtiinþe Sociale a Uni-
versitãþii din Craiova a gãzduit, ieri, prezenta-
rea celei de a doua ediþii a volumului “Diploma-
þia Panda”, semnatã de Dan Tomozei, jurnalis-
tul român acreditat la Radio China Internaþio-
nal. Gazdele întâlnirii – Craiova fiind prima des-
tinaþie preferatã în turneul de promovare a cãr-
þii - au fost prof. univ. dr. Sorin Liviu Damean ºi
Roxana Petrescu, PR Manager al Grupului Edi-
torial „Corint”, care a editat volumul. La eveni-
ment au fost prezenþi studenþi, profesori ºi re-
prezentanþi ai comunitãþii de afaceri chineze din
Craiova, iar principalele teme de interes au fost
axate pe realitãþile Chinei de azi, aºa cum se
vãd ele din interior, dar ºi pe imaginea pe care o
are România într-un moment în care justiþia
ocupã primul plan pe scena publicã. Tema dez-
baterii a captat interesul studenþilor craioveni
care au adresat autorului foarte multe întrebãri
despre libertatea de exprimare ºi modul cum sunt
respectate drepturile omului în China.
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La 7 mai a.c., britanicii sunt
chemaþi la urne pentru alegerile le-
gislative care vor da viitorul parla-
ment. 38 de zile dureazã campania
oficialã, declanºatã oficial la 30
martie. Dupã ce premierul David
Cameron a mers la Buckingham
Palace, unde a informat regina de
dizolvarea Parlamentului, la reve-
nirea sa, în 10 Downing Street, a
lansat un atac frontal contra opo-
zanþilor. „Un lucru sã fie clar:
viitorul premier voi fi eu sau Ed
Miliband (liderul laburiºtilor).
Noi avem de ales între o econo-
mie care creºte (...) sau haos
economic”.

CristinaCristinaCristinaCristinaCristina
Calangiu,Calangiu,Calangiu,Calangiu,Calangiu,
fost viceprimar alfost viceprimar alfost viceprimar alfost viceprimar alfost viceprimar al
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Ar fi împlinit, duminica tre-
cutã, 64 de ani: o vârstã ono-
rabilã, a unei maturitãþi cãre-
ia rezerva sa de har cu care îl
cinstise plaiul monoton al
câmpiei Bãileºtiului i-ar fi
conferit cu siguranþã o încã ºi
mai meritatã consistenþã.
Cine, în urbea colmatatã de
poeþi sideraþi de egopatii con-
curenþiale cu iz de „campio-
nate sportive”, ºi-l mai adu-
ce aminte? Poetul nonconfor-
mist, inclement cu sine ca ºi
cu cei apropiaþi...
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Experþii FMI vin la Bucureºti
în luna mai, pentru discuþii
tehnice legate ºi de Codul Fiscal

O misiune tehnicã a Fondu-
lui Monetar Internaþional (FMI)
se va afla la Bucureºti, în
perioada 19-26 mai, pentru
discuþii tehnice legate ºi de
Codul Fiscal, a anunþat minis-
trul Finanþelor, Eugen Teodoro-
vici. România are în derulare un
acord stand-by de 2 miliarde de
euro cu FMI, care expirã în luna
septembrie ºi pe care autoritãþile
l-au tratat ca având caracter
preventiv, fãrã sã acceseze
fonduri pânã în prezent. Scopul
înþelegerii este de a proteja
economia româneascã de
eventuale ºocuri pe pieþele
financiare ºi de a ajuta la
reducerea costurilor de finanþare.
Acordul, care este însoþit de un
împrumut în valoare tot de 2
miliarde de euro cu Uniunea
Europeanã, a fost semnat în
septembrie 2013, fiind al treilea
program de creditare pe care
România l-a negociat cu partene-
rii internaþionali din 2009.

Câþi români au mers
sã-ºi revendice premiul ºi care
este valoarea acestuia

Aproape 9.150 de persoane au
depus cereri pentru revendicarea
premiilor la prima loterie a
bonurilor fiscale organizatã în
România, câºtigul ajungând
astfel la 109 lei, potrivit datelor
Ministerului Finanþelor centrali-
zate la finele sãptãmânii trecute.
Cei care deþin unul sau mai
multe bonuri fiscale emise la 7
februarie, cu valori între 6,00 lei
ºi 6,99 lei - date rezultate în
urma extragerii - , se pot
prezenta în continuare la
unitãþile ANAF, cu bonurile în
original ºi o copie a actului de
identitate, termenul de revendi-
care fiind 13 mai. Premiile vor fi
acordate în termen de trei luni.

Alãturi de Udrea, în faþa instan-
þei au ajuns ºi fostul ministru Ion
Ariton, fostul preºedinte al Fede-
raþiei Române de Box, Rudel
Obreja, Tudor Breazu, fostul con-
silier al Elenei Udrea ªtefan Lun-

Fostul procuror DIICOT Cipri-
an Nastasiu ºi fosta judecãtoare
Sofica Dumitraºcu au fost chemaþi,
marþi, la DNA, pentru a fi audiaþi în
dosarul în care medicul Mohamad
Yassin este cercetat pentru fapte de

“Comisia Europeanã a ajuns la
concluzia cã ajutorul de salvare
temporar în valoare de 167 de mi-
lioane de lei (aproximativ 37,7 mi-
lioane de euro) care urmeazã sã fie
acordat de autoritãþile române
Complexului Energetic Hunedoara,
producãtorul de energie electricã
ºi termicã deþinut de stat din Ro-
mânia, este conform cu normele
UE privind ajutoarele de stat. Co-
misia a constatat, în special, cã aju-
torul a fost limitat la suma necesa-
rã pentru a-i permite CE Hunedoa-
ra sã îºi desfãºure în continuare
activitãþile de exploatare a centra-
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Fostul ministru Elena Udrea, aflatã în arest din
25 februarie, a fost trimisã în judecatã, ieri, de

procurorii anticorupþie, în dosarul “Gala Bute”,
ea fiind acuzatã de luare de mitã.

Comisia Europeanã a aprobat un ajutor de 38 milioane de euro
pentru salvarea Complexului Energetic Hunedoara

Comisia Europeanã (CE) a aprobat temporar un
ajutor în valoare de circa 38 milioane de euro pen-
tru salvarea Complexului Energetic Hunedoara,

deþinut de Ministerul Energiei.

Foºtii magistraþi Ciprian Nastasiu ºi Sofica Dumitraºcu,
audiaþi în dosarul lui Mohamad Yassin

Fostul procuror DIICOT Ciprian Nastasiu ºi fosta judecãtoa-
re Sofica Dumitraºcu au fost chemaþi, ieri, la DNA, pentru a fi

audiaþi în dosarul în care medicul Mohamad Yassin este
cercetat pentru fapte de corupþie comise în legãturã cu Omar

Hayssam. La ieºirea din sediul DNA, Sofica Dumitraºcu a
declarat cã procesul s-a derulat cu zece ani în urmã, cã nu-i

cunoaºte ºi nici nu are vreo legãturã cu cei doi.

gu, fostul secretar general în
MDRT Georghe Nastasia, fostul
director al Companiei Naþionale de
Investiþii Ana Maria Topoliceanu
ºi Dragoº Botoroagã. Fostul mi-
nistru Elena Udrea este acuzatã de

abuz în serviciu în legãturã cu
organizarea evenimentului “Gala
Bute” de cãtre Ministerul Dezvol-
tãrii Regionale ºi Turismului ºi
respectiv de luare de mitã în legã-
turã cu finanþarea de cãtre acelaºi
minister a mai multor contracte.

De asemenea, Udrea va fi jude-
catã ºi pentru spãlare de bani, fos-
tul ministru al Dezvoltãrii fiind acu-
zatã cã a luat mitã mai multe sume
de bani, pe care le-a transferat la
PDL Bucureºti, sub aparenþa unor
contracte de donaþie fictive, în-
tocmite pentru a disimula origi-
nea infracþionalã a banilor. Potri-
vit DNA, între 2010 ºi 2011, Elena
Udrea ºi fostul director al Com-
paniei Naþionale de Investiþii Ana

Maria Topoliceanu au primit apro-
ximativ 300.000 de lei de la admi-
nistratorul firmei Consmin SA,
pentru a asigura plata la timp a lu-
crãrilor executate de societatea
menþionatã în baza contractelor
încheiate cu CNI. “Astfel, dupã
ce Compania Naþionalã de Inves-
tiþii realiza plãþile cãtre SC Con-
smin SA pentru lucrãrile efectua-
te, administratorul societãþii dis-
punea transferul a 10% din suma
încasatã cãtre societatea controla-
tã de Lungu ªtefan, SC Last Time
Studio SRL, în baza unor con-
tracte de consultanþã fictive. În
acest mod, s-au realizat cinci
plãþi, în valoare totalã de 335.486
lei”, susþin procurorii DNA.

lelor sale electrice în urmãtoarele
ºase luni”, potrivit unui anunþ al CE.

Guvernul va acorda complexu-
lui energetic împrumuturi pe ter-
men scurt care sã îi permitã sã îºi
plãteascã creditorii ºi sã îºi menþi-
nã activitãþile de exploatare pânã
când va fi în mãsurã sã prezinte
un plan de restructurare. La sfâr-
ºitul celor ºase luni, producãtorul
de cãrbune ºi electricitate va ram-
bursa ajutorul sau România va no-
tifica un plan de restructurare, care
va stabili mãsurile de asigurare a
viabilitãþii pe termen lung a com-
paniei. Ca urmare a pierderilor în-

registrate în 2013 ºi în 2014, Com-
plexul Energetic Hunedoara se con-
fruntã cu probleme grave de lichi-
ditate, aratã CE. Complexul Ener-
getic Hunedoara, cu sediul la Pe-

troºani, judeþul Hunedoara, deþine
o cotã de piaþã de aproximativ 5%
din producþia de energie electricã
din România ºi are aproximativ
6.500 de angajaþi.

corupþie comise în legãturã cu Omar
Hayssam. Cei doi au fost citaþi la
DNA în calitate de martori ºi au stat
mai multe ore la audieri. La ieºirea
din sediul instituþiei, Ciprian Nasta-
siu a spus cã a fost audiat ca mar-

tor în cazul medicului Mohamad
Yassin, cã a fost întrebat în legãtu-
rã cu Hayssam ºi cã tot ce a fost de
declarat a declarat într-un interviu
amplu dat cu mai mult timp în urmã
ºi într-o carte publicatã.

Întrebat dacã sugestia de lãsare
în libertate a lui Omar Hayssam a
venit din exteriorul instituþiei în
care lucra, Nastasiu a declarat cã
nu confirmã, dar nici nu infirmã.-
La rândul sãu, fosta judecãtoare
Sofica Dumitraºcu a spus, la ieºi-
rea din direcþie, cã a fost audiatã
ca martor în dosarul medicului
Yassin, dar nu în legãturã cu ches-

tiuni despre Omar Hayssam. Tot-
odatã, ea a adãugat cã nu i-a cu-
noscut vreodatã pe Yassin sau Ha-
yssam ºi cu atât mai mult nu a avut
nicio legãturã cu aceºtia. Întrebatã
în legãturã cu decizia de eliberare
a lui Hayssam pe care a luat-o la
acea vreme, Sofica Dumitraºcu a
precizat cã “procesul a fost cu zece
ani în urmã ºi cã nu are nimic de
spus”. În acelaºi dosar, ancheta-
torii l-au audiat, luni, ºi pe Ovidiu
Ohanesian, care a afirmat cã pro-
curorii DNA au vrut sã afle care
sunt cercurile relaþionale ale doc-
torului Mohamad Yassin.
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La 7 mai a.c., britanicii sunt
chemaþi la urne pentru alegerile
legislative care vor da viitorul par-
lament. 38 de zile dureazã cam-
pania oficialã, declanºatã oficial
la 30 martie. Dupã ce premierul
David Cameron a mers la Bu-
ckingham Palace, unde a infor-
mat regina de dizolvarea Parla-
mentului, la revenirea sa, în 10
Downing Street, a lansat un atac
frontal contra opozanþilor. „Un
lucru sã fie clar: viitorul pre-
mier voi fi eu sau Ed Miliband
(liderul laburiºtilor). Noi avem
de ales între o economie care
creºte (...) sau haos econo-
mic”. Chiar dacã premierul con-
servator, David Cameron, lasã
impreasia cã rãmâne sedus de bi-
partitismul tradiþional, realitatea

MIRCEA CANÞÃR
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Alegeri legislative cum nu au mai fostAlegeri legislative cum nu au mai fostAlegeri legislative cum nu au mai fostAlegeri legislative cum nu au mai fostAlegeri legislative cum nu au mai fost

atestã intrarea într-o nouã erã
politicã. ªi rareori alegerile legis-
lative au fost atât de neclare, prin
emergenþa unor partide secunda-
re. Vremurile în care laburiºtii ºi
conservatorii colectau 98% din
sufragii s-au dus. În 2010, de pil-
dã, împreunã au fãcut doar 65%
din opþiunile electorale. Un al trei-
lea partid – liberal democrat –
avea deja simþitã prezenþa, fãrã
a aprecia euroscepticismul con-
servatorilor cu care, totuºi, a fã-
cut alianþã de guvernare. Neîn-
doielnic, Regatul Unit se aflã în
faþa unei noi scene politice. Con-
servatorii ºi laburiºtii sunt credi-
taþi aproape identic (34%), libe-
ral-democraþii au în sondaje (8%),
iar UKIP, partidul lui Nigel Fara-
ge, anti-european, anti-imigraþie,

suveranist, are 12%. În vara tre-
cutã, United Kingdom Indepen-
dence Party (UKIP) a ieºit pe
primul loc la alegerile europarla-
mentare. Faptul cã nu renunþã „la
soluþia simplã” a ieºirii din UE ºi
controlul frontierelor pentru a
pune capãt imigraþiei îl face ex-
trem de popular în micile oraºe,
ceea ce anunþã prezenþa, pentru
prima datã, a membrilor sãi în
Camera Comunelor. Modelul de
scrutin cu un singur tur defavori-
zeazã UKIP. Pentru cã în fieca-
re din cele 650 de circumscripþii
electorale, doar un singur candi-
dat va fi ales, cel cu voturi mai
multe. Orice candidat sosit pe
locul doi nu înseamnã nimic. O
altã particularitate a alegerilor din
7 mai este ºi emergenþa indepen-

dentiºtilor scoþieni (SNP), care
doresc pãrãsirea Regatului Unit,
ºi laburiºtii, cu trecere în Scoþia,
ar putea fi marii perdanþi ai si-
tuaþiei. Ce s-a întâmplat, în sep-
tembrie anul trecut, la referen-
dum, se ºtie, iar 45% din voturi
pentru ruperea Scoþiei de Rega-
tul Unit a fost un semnal. Meritul
cã deznodãmântul a fost cel care
a fost aparþine ex-premierului
britanic Gordon Brown, scoþian
cu prizã la electorat. Ce se va
întâmpla dupã 7 mai, când va tre-
bui constituitã o majoritate, este
greu de prevãzut, toate scenarii-
le fiind posibile. Dacã, de pildã,
conservatorii sosesc pe primul loc,
atunci ar putea reconstitui coali-
þia cu liberal-democraþii, ajutaþi de
unioniºtii din Irlanda de Nord

(Democratic Unionist Party). În
schimb, laburiºtii, dacã vin pe
primul loc, nu este exclusã o
coaliþie cu independentiºtii ga-
lezi, cu verzii, care pot obþine
câteva locuri ºi ... cam atât.
Multipartitismul britanic se face
resimþit, substituind bipartitis-
mul secular. Campania electo-
ralã este extrem de încinsã, cu
dezbateri televizate incitante, ºi
refuzând o confruntare directã
cu Ed Miliband, liderul laburiº-
tilor, despre care se spune cã
are un discurs devastator, Da-
vid Cameron aºteaptã momen-
tul atacului decisiv. Pânã atunci,
purtãtorii de cuvânt ai partidu-
lui îºi fac datoria, înfruntând
atacurile adversarilor pentru
politica de austeritate.

Cei 15 ani de transplant hepatic
în România au însemnat un numãr
de 669 de operaþii de care au be-
neficiat 639 de pacienþi. În aceste
condiþii, în deschiderea manifes-
tãrilor, la simpozionul „15 ani de
transplant hepatic în România”,
prof. Irinel Popescu, a subliniat
importanþa medicalã ºi socialã a
actului transplantului. La eveni-
ment au participat nume importante
în domeniul medical printre care
prof. dr. Radu Deac, prof. dr. Mi-
hai Lucan, prof. dr. Victor Zota,
dar ºi prof. Domenico Forti (Spi-
talul Niguarda, Milano, Italia) sau

15 ani de transplant hepatic,15 ani de transplant hepatic,15 ani de transplant hepatic,15 ani de transplant hepatic,15 ani de transplant hepatic,
sãrbãtoriþi la Academia Românãsãrbãtoriþi la Academia Românãsãrbãtoriþi la Academia Românãsãrbãtoriþi la Academia Românãsãrbãtoriþi la Academia Românã

Ziua Naþionalã a Transplantului a fost
sãrbãtoritã sãptãmâna trecutã, la Biblio-
teca Academiei Române, printr-o serie de
manifestãri dedicate celor 15 ani de trans-
plant hepatic. A fost un dublu-eveniment

ºtiinþific pentru cã într-o altã salã a avut
loc ºi al 9-lea Congres anual Asociaþiei
Medicale Române, la care a participat ºi
preºedintele filialei Dolj, acad. prof. univ.
dr. Corneliu Sabetay.

prof. Christoph Broelsch (Spitalul
Universitar Essen, Germania).  Cei
doi specialiºti strãini au colaborat
cu echipa de medici români, Forti
realizând alãturi de aceºtia primele
operaþii de transplant hepatic de la
donator decedat, iar cel Broelsch,
împreunã cu aceeaºi echipã, efec-
tuând primele operaþii de transplant
hepatic de la donator în viaþã.

„România a crescut enorm
din punct de vedere
al transplantului”

Cu acest prilej au fost acordate
peste 100 de diplome de excelenþã

ºi medalii dedicate marcãrii a 15
ani de transplant hepatic în Româ-
nia unor specialiºti sau instituþii care
s-au remarcat în domeniu. Pe 15
aprilie s-au împlinit 15 ani de trans-
plant hepatic în România, 15 apri-
lie 2000 reprezentând data la care
echipa profesorului Irinel Popes-
cu a realizat prima operaþie reuºitã
de transplant hepatic din spaþiul
românesc, de la donator decedat.
„România a crescut enorm din
punct de vedere al transplantului.
Au fost peste 300 de transplanturi
de rinichi, 122 de ficat, 6 de pan-
creas, 4 de inimã ºi peste 100 de

cornee. Pentru anul 2015 se vehi-
culeazã primul transplant de plã-
mâni în România, creºterea numã-
rului de transplanturi de þesuturi ºi
a celui de donatori. Impresionant
a fost faptul cã au participat ºi cinci
pacienþi cu transplant hepatic care
au fost operaþi în urmã cu 15 ani.

O manifestare de înatã þinutã a fost
ºi Congresul anual al Asociaþiei
Medicale Române”, a precizat
acad. prof. univ. dr. Corneliu Sa-
betay, care a fost prezent la cele
douã manifestãri ºtiinþifice gãzduite
de Biblioteca Academiei Române.

RADU ILICEANU

Europarlamentarul Marian-Jean Marines-
cu a precizat cã toþi deputaþii europeni din
Grupului PPE sprijinã planul Juncker. „Avem
nevoie de investiþii pentru facilitarea creºte-
rii economice ºi crearea de locuri de muncã.
Planul Juncker este un instrument concret
în aceastã direcþie ºi Grupul PPE va face
toate eforturile pentru a închide negocierile
cât mai curând posibil. Scopul nostru este
obþinerea unui acord pânã la sfârºitul lunii
iunie, numai astfel vom putea avea noi in-
vestiþii în a doua jumãtate a anului 2015. Ni-
velurile scãzute de investiþii reprezintã o pro-

EFSI: Suntem gata sã începemEFSI: Suntem gata sã începemEFSI: Suntem gata sã începemEFSI: Suntem gata sã începemEFSI: Suntem gata sã începem
negocierile cu Consiliulnegocierile cu Consiliulnegocierile cu Consiliulnegocierile cu Consiliulnegocierile cu Consiliul

Grupul PPE a salutat ieri, votul privind Fondul European pentru Investiþii Strategi-
ce (EFSI). Parlamentul European (PE) este acum gata sã înceapã negocierile cu

Consiliul. Votul de astãzi asigurã o poziþie fermã a PE. 

blemã realã - trebuie sã avansãm. Planul Jun-
cker va debloca investiþiile publice ºi private
în economia realã în urmãtorii trei ani”, a
declarat viceprºeedintele Grupului PPE, Ma-
rian-Jean Marinescu. EFSI va fi stabilit în
cadrul Bãncii Europene de Investiþii (BEI)
printr-un acord între Comisia Europeanã ºi
BEI. Fondul va sprijini proiecte într-o gamã
largã de domenii, inclusiv transport, energie
ºi infrastructurã, educaþie, sãnãtate, cerce-
tare ºi finanþarea de risc pentru IMM-uri.

MARGA BULUGEAN
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Judecãtorii Tribunalului Dolj au
admis, ieri, propunerea procurori-
lor DIICOT – Serviciul Teritorial
Craiova ºi au prelungit cu încã 30
de zile arestarea preventivã a celor
ºase bãrbaþi încarceraþi la sfârºitul
lunii trecute pentru proxenetism ºi
trafic de persoane: „Dispune pre-
lungirea mãsurii arestãrii preventi-
ve pentru fiecare din inculpaþii
Bancu Cristinel ºi Durãu Marius
Alexandru – Sorin, cu câte 30 de
zile, începând cu data de 27 aprilie
2015 pânã la data de 26 mai 2015,
inclusiv. Dispune prelungirea mã-
surii arestãrii preventive pentru fie-
care din inculpaþii Sãrdaru Anto-
nio, Jieanu Costel, Ciulean Mari-
an-Daniel ºi Popescu Robert-Cã-
tãlin cu câte 30 de zile, începând
cu data de 26 aprilie 2015 pânã la

Potrivit reprezentanþilor IPJ
Dolj, lucrãtori ai Secþiei 12 Poliþie
Ruralã Daneþi au fost sesizaþi de
cãtre Lucian C., de 54 de ani, din
Daneþi cu privire la faptul cã, în
noaptea de 15/16 martie a.c., per-
soane necunoscute au pãtruns în

Reamintim cã, Procurorii Di-
recþiei Naþionale Anticorupþie
(DNA) Craiova au reþinut-o, mier-
curea trecutã, pentru 24 de ore,
pe Cristina Mariana Calangiu, fost
viceprimar al municipiului Craio-
va ºi fost manager al Spitalului
Clinic Judeþean de Urgenþã Cra-
iova pentru trafic de influenþã, în
formã continuatã (9 acte materi-

Încã 30 de zile dupã gratii pentruÎncã 30 de zile dupã gratii pentruÎncã 30 de zile dupã gratii pentruÎncã 30 de zile dupã gratii pentruÎncã 30 de zile dupã gratii pentru
cei ºase traficanþi de persoane craiovenicei ºase traficanþi de persoane craiovenicei ºase traficanþi de persoane craiovenicei ºase traficanþi de persoane craiovenicei ºase traficanþi de persoane craioveni

Tribunalul Dolj a hotãrât, ieri, pre-
lungirea arestãrii preventive, cu încã 30
de zile, pentru cei ºase membri ai gru-
pãrii de proxeneþi ºi traficanþi de mino-
re doljeni destructuratã de poliþiºtii ºi
procurorii de crimã organizatã craio-

veni 26 martie a.c. Ei sunt acuzaþi cã
au racolat ºi exploatat sexual în Craio-
va dar ºi în Italia, Germania ºi Irlanda
mai multe tinere, unele dintre ele mi-
nore, iar pentru a le scoate din þarã au
falsificat documentele necesare.

data de 25 mai 2015, inclusiv. Cu
drept de contestaþie in 48 de ore
de la comunicare. Pronunþatã în
Camera de Consiliu, azi, 21 aprilie
2014”, se aratã în încheierea de
ºedinþã a instanþei.

Reamintim cã, joi, 26 martie a.c.,
poliþiºtii din cadrul Brigãzii de Com-
batere a Criminalitãþii Organizate
(BCCO) Craiova ºi procurorii DII-
COT – Serviciul Teritorial Craio-
va au descins la 15 locuinþe din
Craiova, dar ºi din comunele Mis-
chii, Pieleºti, Murgaºi ºi Teasc,
aparþinând membrilor unei reþele
specializate în proxenetism ºi tra-
fic de persoane. În urma perche-
ziþiilor, oamenii legii au ridicat pen-
tru continuarea cercetãrilor mai
multe telefoane mobile, dispoziti-
ve de stocare date, laptop-uri, uni-

tãþi de calculator, un Mercedes
Sprinter despre care existã date cã
era folosit în activitatea infracþio-
nalã, un pistol neletal cu muniþie ºi
zeci de documente. Potrivit comu-
nicatului Inspectoratului General al
Poliþiei Române, „din cercetãri a
reieºit cã, în perioada iunie 2014 –
martie 2015, membrii grupãrii ar
fi recrutat mai multe minore, pe
care le-ar fi exploatat, prin obliga-
rea la practicarea prostituþiei, pe
raza municipiului Craiova ºi în Ita-
lia, Germania sau Irlanda, încasând
bani obþinuþi din aceste activitãþi.
În cazul unor victime, recrutarea,
adãpostirea ºi/sau transportarea în
scopul exploatãrii sexuale s-ar fi
realizat prin inducere în eroare
(promisiuni de concubinaj/cãsãto-
rie) sau  prin constrângere fizicã

ºi psihicã”. O parte din victime ar
fi fost trecute fraudulos frontiera
de stat de cãtre membrii grupãrii,
prin prezentarea unor acte de iden-
titate false sau declaraþii false de
consimþãmânt ale pãrinþilor la ple-
carea în strãinãtate a copilului mi-
nor, dupã cum au mai precizat an-
chetatorii. În urma acþiunii, 11 per-
soane au fost ridicate ºi duse la
sediul DIICOT – Serviciul Terito-

rial Craiova în vederea audierii. La
finalul audierilor, procurorii au emis
ordonanþe de reþinere pentru ºase
dintre persoanele audiate. Este vor-
ba despre Antonio Sãrdaru, de 20
de ani, Costel Jieanu, de 48 de ani,
Daniel Marian Ciulean, de 25 de
ani, Cãtãlin Robert Popescu, de 19
ani, Cristinel Bancu, de 31 de ani
ºi Marius Alexandru Sorin Durãu,
de 20 de ani, toþi din Craiova.

Cristina Calangiu, fost viceprimarCristina Calangiu, fost viceprimarCristina Calangiu, fost viceprimarCristina Calangiu, fost viceprimarCristina Calangiu, fost viceprimar
al Craiovei, rãmâne dupã gratiial Craiovei, rãmâne dupã gratiial Craiovei, rãmâne dupã gratiial Craiovei, rãmâne dupã gratiial Craiovei, rãmâne dupã gratii

Doi tineri de 18 ani arestaþiDoi tineri de 18 ani arestaþiDoi tineri de 18 ani arestaþiDoi tineri de 18 ani arestaþiDoi tineri de 18 ani arestaþi
pentru furt calificatpentru furt calificatpentru furt calificatpentru furt calificatpentru furt calificat

Doi tineri de 18 ani
din Daneþi au fost
arestaþi preventiv
pentru 30 de zile, în
baza mandatelor emise
ieri de Judecãtoria
Craiova, pentru furt
calificat, dupã ce s-a
stabilit cã, împreunã
cu alþi tineri, de ace-
eaºi vârstã, au intrat în
locuinþa unui bãrbat
din Daneþi, de unde au
furat bunuri în valoare
de 2000 de lei. Cei doi
nu sunt la prima faptã
de acest fel.

locuinþa sa de unde au sustras un
aparat de sudurã ºi alte bunuri,
cauzându-i un prejudiciu de apro-
ximativ 2000 lei. În urma activi-
tãþilor specifice desfãºurate de
poliþiºtii doljeni, în cursul zilei de
luni au fost identificaþi suspecþii,
respectiv Daniel Gancea, Marian
Alin Boboc, Rãzvan T., din Daneþi
ºi Mãdãlin M., din Dobreºti, jude-
þul Dolj, toþi de 18 ani. „Prejudiciul
cauzat a fost recuperat în propor-
þie de 80% ºi restituit persoanei
vãtãmate, iar faþã de primii doi ti-
neri s-a luat mãsura reþinerii pe o
perioadã de 24 ore, aceºtia fiind
cercetaþi anterior pentru comiterea
altor infracþiuni de furt, au decla-
rat reprezentanþii IPJ Dolj. În cur-
sul zilei de ieri, Boboc ºi Gancea
au fost prezentaþi Judecãtoriei Cra-
iova cu propunere de arestare pre-
ventivã, instanþa dispunând ares-
tarea acestora pentru 30 de zile.

Magistraþii Curþii de Apel Craiova au respins,
ieri, ca nefondatã, contestaþia formulatã de
Cristina Mariana Calangiu, fost viceprimar al
Craiovei ºi fost manager al Spitalului Clinic
Judeþean de Urgenþã Craiova, împotriva mãsu-
rii arestãrii preventive luatã faþã de ea, joia
trecutã, de Tribunalul Dolj. Hotãrârea Curþii de
Apel Craiova este definitivã, astfel cã rãmâne
încarceratã în arestul IPJ Dolj.

ale). Potrivit anchetatorilor, „în in-
tervalul 2007-2014, perioadã în
care inculpata Calangiu Cristina
Mariana a ocupat funcþiile de ma-
nager al Spitalului Clinic de Ur-
genþã nr. 1 Craiova (în perioada
2006-2009), respectiv, viceprimar
al municipiului Craiova (în perioa-
da 2012-2015), printr-un inter-
mediar, a pretins ºi primit sume

de bani, cuprinse între 15.000 lei
ºi 8.000 euro, de la mai multe per-
soane pentru a fi angajate ca asis-
tenþi medicali, respectiv infirmieri,
la unitãþi spitaliceºti de pe raza
municipiului Craiova”. Joi, 16
aprilie a.c., Tribunalul Dolj a dis-
pus arestarea preventivã pentru 30
de zile a Cristinei Calangiu, care a
contestat imediat hotãrârea. Ma-
gistraþii Curþii de Apel Craiova au
judecat, ieri, contestaþia, însã nu
au admis cererea inculpatei de
înlocuire a arestãrii preventive cu
o mãsurã mai blândã, respingând
contestaþia ca nefondatã. În aces-
te condiþii, Cristina Calangiu s-a
întors în arestul IPJ Dolj, unde va
rãmâne cel puþin pânã la expirarea
celor 30 de zile, hotãrârea Curþii
de Apel Craiova fiind definitivã.
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Jurnalist cu o carierã îndelun-
gatã în presa scrisã din România,
Dan Tomozei se aflã, de mai bine
de patru ani ºi jumãtate, la Beijing,
fiind angajat al secþiei de limba ro-
mânã a Radio China Internaþional,
limba românã regãsindu-se printre
cele 65 de limbi strãini de aproape
47 de ani, mai exact de la data de
29 august 1968. Întâlnirea de ieri,
de la Craiova, a fost prilejuitã de

lansarea celei de-a doua ediþii a
volumului ”Diplomaþia Panda”,
care a apãrut la Grupul Editorial
Corint, în cadrul unui proiect fi-
nanþat de Radio China Internaþio-
nal. „Cartea mea este o pozã a ul-
timilor patru ani în care România
nu a dat semne, din pãcate, cã în-
þelege ce se întâmplã cu China.
Polonezii înþeleg foarte bine, la fel
ºi ungurii. Noi avem un consulat
la Hong Kong, cu trei angajaþi, care
nu ºtiu limba chinezã ºi nu au un
ºofer. Trãim în lumi paralele (...).
Dar nu vã spun nimic nou, sunt
doar frustrãrile mele, care sunt ºi
ale voastre, dar cu diferenþa cã voi
aveþi un chin în plus pentru cã le
trãiþi în fiecare zi”, ºi-a prezentat
autorul, în doar câteva cuvinte,
cartea.

„Se duc niºte rãzboaie
pe care noi le preluãm”

În schimb, jurnalistul Dan To-
mozei a pus accentul pe realitãþile
trãite de el la Beijing ºi, nu în ulti-
mul rând, pe modul cum se vede
þara noastrã de acolo. „România nu
are corespondenþi acolo, prin ur-
mare primeºte informaþii prin alte
surse. Venim ºi preluãm mesaje
americane, britanice sau franceze.

Jurnalistul Dan Tomozei, la Craiova:
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Facultatea de Drept ºi ªtiinþe Sociale a Univer-
sitãþii din Craiova a gãzduit, ieri, prezentarea ce-
lei de a doua ediþii a volumului “Diplomaþia Pan-
da”, semnatã de Dan Tomozei, jurnalistul român
acreditat la Radio China Internaþional. Gazdele în-
tâlnirii – Craiova fiind prima destinaþie preferatã
în turneul de promovare a cãrþii - au fost prof.
univ. dr. Sorin Liviu Damean ºi Roxana Petrescu,
PR Manager al Grupului Editorial „Corint”, care a
editat volumul. La eveniment au fost prezenþi stu-

denþi, profesori ºi reprezentanþi ai comunitãþii de
afaceri chineze din Craiova, iar principalele teme
de interes au fost axate pe realitãþile Chinei de
azi, aºa cum se vãd ele din interior, dar ºi pe ima-
ginea pe care o are România într-un moment în
care justiþia ocupã primul plan pe scena publicã.
Tema dezbaterii a captat interesul studenþilor cra-
ioveni care au adresat autorului foarte multe în-
trebãri despre libertatea de exprimare ºi modul
cum sunt respectate drepturile omului în China.

Asta în condiþiile în care SUA,
Franþa, Germania, Olanda deþin, în
China, undeva spre 15% PIB chi-
nez. PIB-ul  României reprezintã,
în valoare chinezeascã, cam 2%.
Este greu de înþeles de ce s-a ajuns
la nivelul acesta, în condiþiile în
care România, pânã în 1990, chi-
nezii priveau spre România ca spre
un model occidental. Presa occi-
dentalã apãrã, prin rãzboaie media-

tice ºi psihologice, business-ul pro-
priu în spaþiul chinez. În condiþiile
acestea, vedem despre chinezi cã
sunt comuniºti, cã îºi bat copii, cã
îºi îndoaie ºi rup oasele ca sã ajungã
sportivi de performanþã, cã nu au
drepturile omului, cã nu au ce
mânca. Sunt bazaconii pe care le
gãsim preluate, fãrã nici un fel de
discernãmânt, în presa româneas-
cã. Se duc niºte rãzboaie pe care
noi le preluãm prin intermediul
mass-media, fiind purtãtori de
mesaje chiar împotriva propriilor
interese”, a explicat autorul meca-
nismul prin care se construieºte o
imagine deformatã a Chinei în ex-
terior.

„Chinezii nu vorbesc urât
despre þara lor”

La aceastã ecuaþie, contribuie
ºi România prin faptul cã mesaje-
le de la Bucureºti nu sunt adapta-
te la realitãþile asiatice, cu atât mai
puþin la cele chineze. „Din punc-
tul meu de vedere – ºi sunt con-
ºtient cã sunt în total dezacord cu
reprezentanþii oficiali, am avut ne-
numãrate discuþii la Beijing, Bu-
cureºti ºi în Parlamentul Româ-
niei – reprezentarea României lasã
extrem de mult de dorit în China.

Nu doar pentru cã oficialii trimiºi
la post nu au legãturã cu spaþiul
asiatic. Noi, la nivel de stat – pen-
tru cã avem o presã liberã, pen-
tru cã suntem în democraþie, pen-
tru cã traducem democraþia exact
aºa cum o vedem la televizor sau
din ce în ce mai puþin în presa
scrisã –pierdem foarte mult pe
mesaj diplomatic”. În opinia au-
torului, China este, în acest mo-
ment, „un model social, politic ºi
economic” pe care nu l-a mai ex-
perimentat nici un alt stat. „Chi-
nezii nu vorbesc urât despre þara
lor, ºi asta se întâmplã nu doar în
þarã. Chinezii îºi iubesc þara pen-
tru cã ei cred în ceea ce se în-
tâmplã acolo. În China, lucrurile
sunt stabile. Dacã astãzi am pus
cartea aici, mâine o gãsesc tot
acolo. Nu înseamnã cã nu sunt
nenorociri ºi acolo, dar, în mo-
mentul în care cineva a luat ce nu
este al lui ºi este prins, nu avem

ce sã mai stãm la discuþii”. Chi-
nezii au o strategie interesantã pe
educaþie, care diferitã de cea a
altor state ºi care vizeazã trimite-
rea a peste 300.000 de studenþi la
studii în exterior. „Imaginaþi-vã cã
este cât toatã populaþia acestui
oraº, deci toþi locuitorii Craiovei
pleacã... Din aceºtia, 52% se în-
torc, restul rãmân afarã. Sunt chi-
nezi care populeazã planeta ºi noi
nu ºtim cã ei existã pentru cã sunt
împrãºtiaþi la nivel planetar”.

„Dacã eºti ministru,
nu mai discutãm,
eºti condamnat la moarte”

Jurnalistul Dan Tomozei a
abordat, în cadrul dezbaterii, ºi

modul în care se aplicã legea în
China ºi ceea ce se întâmplã as-
tãzi în România. „Nu o sã vedeþi
spectacolul mediatic cu cãtuºe,
aºa cum se întâmplã la noi. Când
cineva rãspunde, ºi vorbim de
miniºtri, de lideri cu înaltã poziþie
în stat, lucrurile se întâmplã aºa:
l-au luat ºi îþi dau o primã infor-
maþie în media chinezã, care nu
este doar televiziune, ziar, radio,
ºtirea respectivã este difuzatã ab-
solut peste tot, în metro, în taxi.
La ora la care începe procesul,

toatã lumea vede ºi aude acelaºi
lucru. Puterea exemplului în Chi-
na este inimaginabilã. Dacã eºti
ministru, nu mai discutãm, eºti
condamnat la moarte. Vin ameri-
canii ºi spun cã trebuie respecta-
te drepturilor omului, dar cum
controlezi 1,4 miliarde de oameni?
Doar prin constrângeri ºi prin niº-
te limite. Cine vrea poate sã trea-
cã ºi aceastã limitã, dar îºi asumã
niºte lucruri. Sunt trei miniºtri care
au primit pedeapsa cu moartea,
dar cu amânare de doi ani pentru
ca poporul sã ºtie. În momentul
în care se întâmplã execuþia, pri-
meºti dimineaþa o ºtire pe fluxul
naþional despre toate pãcatele lui
în relaþie cu statul ºi se anunþã cã

a fost executat. Nu vedeþi spec-
tacolul, pentru cã asta nu este
dezbatere publicã”.

„Ce se întâmplã în România
este înfiorãtor”

Arestãrile care se petrec acum,
în România, prin  faptul cã incul-
paþii sunt prezentaþi pe canalele
media cu cãtuºele la mâini, sunt
vãzute din China ca „înfiorãtoare”.
„Ceea ce vãd de la Beijing cã se
întâmplã în România este înfiorã-
tor. Iar China, la nivel de stat, îºi
spune întrebãri. Radio China In-
ternaþional este vocea pentru ex-
terior, este vocea pentru politicã
externã, o legãturã a Beijingului cu
cele 65 de state cu care este în
colaborare, România sau limba
românã fiind una din acestea vor-
bite. În momentul în care Româ-
nia îºi permite sã facã spectacolul
dezagreabil, plãcut pentru circ,
fãrã sã ne dãm seama cã ne ten-
cuim, ºi pe interior ºi pe exterior,
cu stare de anormal. În momentul
în care nu poþi explica ce se în-
tâmplã în þara ta, îþi rãmâne un sin-
gur lucru, poate douã: sã renunþi
sã dialoghezi despre þara ta sau sã
ai o atitudine criticã, publicã, ceea
ce nu se întâmplã în China. Nu o
sã vedeþi în China pe oricine criti-
când, la noi toatã lumea se pricepe
la orice. Stai ºi te întrebi: de ce se
întâmplã asta ºi explicaþiile nu le
gãseºti astãzi ºi nici în cei 25 de
ani, sub pretexta minciunã, denu-
mitã democraþie. Poþi sã te gân-
deºti cã este absolut orice posibil
în þara asta, iar fãcând pasul îna-
poi, în China, lucrurile sunt aºeza-
te, schimbãrile se fac în timp”.

Urmãtoarea carte pe care jur-
nalistul Dan Tomozei o va publica
va fi despre statul chinez în seco-
lul XXI-lea, în care va explica de
ce soluþia transformãrii economi-
ce în China a avut succes, com-
parativ cu modelul rusesc ºi mo-
delul românesc.
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GEORGE POPESCU Patrel Berceanu:Patrel Berceanu:Patrel Berceanu:Patrel Berceanu:Patrel Berceanu:
memento pentru o întoarcerememento pentru o întoarcerememento pentru o întoarcerememento pentru o întoarcerememento pentru o întoarcere

Ar fi împlinit, duminica trecutã, 64 de ani:
o vârstã onorabilã, a unei maturitãþi cãreia
rezerva sa de har cu care îl cinstise plaiul
monoton al câmpiei Bãileºtiului i-ar fi con-
ferit cu siguranþã o încã ºi mai meritatã con-
sistenþã. Cine, în urbea colmatatã de poeþi
sideraþi de egopatii concurenþiale cu iz de
„campionate sportive”, ºi-l mai aduce amin-
te? Poetul nonconformist, inclement cu sine
ca ºi cu cei apropiaþi, jurnalistul cu un im-
ponderabil gust al ludicului, convivial inco-
mod, om de teatru inventiv ºi ordonator,
Patrel Berceanu s-a mutat, cu un deceniu în
urmã, într-o altã dimensiune, poate mai po-
trivitã firii sale neastâmpãrate, de copil în-
târziat în farmecul jocului, sub inclemenþa
unui destin nemilos.

Prieten, aº spune, de-o viaþã, îmi rãvãºeº-
te deseori memoria prin ceþurile unor vise în
care conturile atâtor întâmplãri trecute sunt
de o vivacitate aproape miraculoasã. Îl revãd
întinzându-mi pe biroul sãu de manager al
Teatrului „Colibri” de la fereastra cãruia mã
striga când treceam cu o aparentã nepãsare
coala albã pe care se înºirau versurile unui
ultim poem; spre o lecturã „virginã” – îmi
zicea – iar eu regãseam în structura liniarã a

verbului sãu mai mereu în rãspãr insolita sa
judecatã a dezordinii lumii din jur.

Îmi amintesc plecarea noastrã intempesti-
vã spre Mânãstirea „Sfânta Ana”, ctitorie a
lui Pamfil ªeicaru pe colina de deasupra „noii”
Orºove, zãbovind în Pãdurea Motrului, se-
duºi de concertul pãsãrilor ce ne rãscolea
amândurora pierduþii ani ai copilãriei rurale.
Existã neîndoielnic un surplus, cât o povarã,
de tainã în existenþele noastre pasagere, cãci
nu-mi explic altfel cum, la plecarea sa dintre
noi, amuþit de mãsura pierderii, am scris niº-
te versuri evocând tocmai acel ceas de zãba-
vã printre falnicii copaci ai pãdurii mehedin-
þene. Îl intitulasem, sub incidenþa aceluiaºi
sentiment al unei misterioase premoniþii, Cân-
tec de trecut muntele ºi din care citez, tot ca
un urgent memento, câteva versuri:

ajunsesem unde nu trebuia:
pe drumul pe care apucasem
într-o dimineaþã ºtirbã de iulie

la capãtul unde ar fi trebuit sã stea felinarul
se arãta privirilor noastre întrebãtoare
un munte cât toate zilele…

(…)
Sã ocolim muntele – ar fi fost
un test un pariu un ºantaj al destinului
nostru de ignari vânãtori de vânt

într-un târziu, de pe partea cealaltã
a acelui versant fãrã nume
de-acolo de unde dojana lui Dumnezeu
se prelingea spre noi ca o rugãciune obositã
ne-a ajuns cuvântul strãinului:

ºi atunci, sufocaþi de lacrimile
acelei dimineþi fãrã dinþi,
ne-am trezit pe umeri cu mântuirea
ce te-a aspirat dincolo de muntele
încremenit acolo ca un pod subþire ºi delicat
la capãtul cãruia eu încã mai stau
cu aceeaºi cruzime în priviri

în timp ce pasãrea îºi înfulecã
trilurile iscoditoare de sfade

La apariþia primei ºi, pânã în prezent, uni-
cei sale antologii poetice de autor, notam într-
o cronicã al cãrei ecou prevestitor abia acum
mã prinde din urmã:

Risipitor cu propria-i vocaþie, lãsându-ºi
destinul sã facã naveta între teatru ºi jurna-
listicã, între programator de manifestãri cul-
turale strict proiectate în geografia deseori
ignarã a locului, Patrel Berceanu pare încã
a se lãsa aºteptat în gara în care poezia i-a
conservat un loc sigur. ªi, poate, de invidiat.

Locul sãu în geografia ºi istoria poeziei ºi
a culturii s-a conservat de la sine. Ceea ce
lipseºte – ºi ne lipseºte – e prezenþa sa uma-
nã, atât de inconfundabilã prin spiritul me-
reu neliniºtit, incomod, risipitor, cu o gene-
rozitate deseori disimulatã sub biciuirea po-
lemicã, totuºi de o bonomie cuceritoare.

Ieri, au avut loc concursurile
pentru ocupare posturilor de in-
spector –general adjunct al ISJ
Dolj ºi pentru funcþia de director al
Casei Corpului Didactic Dolj. În
urma susþinerii probelor ºi dupã
definitivarea rezultatelor, prof.
Nicuºor Cotescu ºi-a pãstrat func-
þia de inspector general adjunct,
celãlalt post fiind ocupat de Jeanina
Vaºcu. Cel are s-a apropiat cel mai

Nicuºor Cotescu ºi Jeanina
Vaºcu – noii adjuncþi ai ISJ Dolj

mult de ocuparea fotoliului de
„vice” a fost prof. Mihãiþã Stoica,
actualul purtãtor de cuvânt al ISJ
Dolj, care, pentru numai douã
puncte, la testul „grilã”, a pierdut
postul, obþinânând 33 de puncte,
faþã de 35 cât a avut unul dintre
contracandidaþi. La ºefia CCD Dolj
nu au fost surprize, prof.  ªtefan
Vasile pãstrându-ºi postul, în urma
examenului.

CRISTI PÃTRU

Universitatea din Craiova, în parteneriat cu DAAD
(Deutcher Akademischer Austauch Dienst) –Serviciul
German de Schimb Academic organizeazã, miercuri,
între orele 10:00 – 15:00, în „Sala Albastrã” a Univer-
sitãþii din Craiova, evenimentul internaþional „Study
Day”. Acþiunea este destinatã tuturor celor intere-
saþi de studiile de cercetare din strãinãtate, dar ºi
celor care se intereseazã de oportunitãþile ºi provo-
cãrile unor stagii în Germania, Statele Unite ºi Ma-
rea Britanie. Lansat în 2012, ca proiect comun al
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unor patru instituþii de prestigiu - DAAD, Exchan-
ge British Council, Fulbright Commission  ºi Cam-
pus France International – International Study Day
s-a bucurat în fiecare an de un real succes, fiind
prezent în 15 Centre Universitare ºi înregistrând
mai mult de 2.500 de vizitatori. Tradiþii ºi culturi
academice diferite, filosofii educaþionale orientate
spre excelenþã, toate au un singur scop – un public
informat care are cunoºtiinþã de cauzã.

CRISTI PÃTRU

Medici rezidenþi din toatã þara
participã la conferinþa

ReziDerma de la Craiova
Craiova va fi, la sfârºitul acestei sãptãmâni, gazda unei manifestãri

ºtiinþifice dedicate medicilor rezidenþi care activeazã în domeniul derma-
tologiei.  Sâmbãtã, începând cu ora 8.30, la hotelul Green House, va
avea loc conferinþa naþionalã a medicilor rezidenþi specialitatea Dermato-
venerologie, ReziDerma ediþia a doua. Cu aceastã ocazie vor fi prezenta-
te nu mai puþin 45 de lucrãri, urmând ca la final cele mai bune dintre
acestea sã fie premiate. Cu aceastã ocazie va avea loc ºi ºedinþa Consi-
liului Director al Societãþii Române de Dermatologie.

RADU ILICEANU
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Potrivit unui bilanþ din 17 aprilie publicat, ieri,
la Geneva, de Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii
(OMS),violenþele din Yemen s-au soldat cu 944
de morþi ºi 3.487 de rãniþi. Într-un bilanþ prece-
dent, anunþat vinerea trecutã, OMS indica 767
de morþi ºi 2.906 rãniþi de la izbucnirea violen-
þelor, pe 19 martie. OMS, aºa cum a indicase
deja sãptãmâna trecutã, a subliniat marþi cã bi-
lanþul real este mai mare, deoarece numeroase

Întâlnire
Tsipras-Merkel
la Bruxelles

Premierul grec, Alexis
Tsipras, confruntat cu nego-
cieri dificile cu creditorii
Greciei, se va întâlni cu
cancelarul german, Angela
Merkel, mâine, cu ocazia
summitului Uniunii Europe-
ne privind imigranþii din
Marea Mediteranã, dupã cum
a anunþat ieri guvernul grec.
Deocamdatã, tema discuþiilor
nu a fost precizatã. Guvernul
grec al stângii radicale este
sub presiunea þãrilor din zona
euro ºi a Fondului Monetar
Internaþional (FMI) pentru a
prezenta mãsuri bugetare
satisfãcãtoare pentru credito-
rii sãi, pentru ca ei sã poatã
debloca ultima tranºã de
ajutor prevãzutã de programul
sãu, care se ridicã la 7,2
miliarde de dolari. Banii sunt
vitali pentru a face faþã
obligaþiilor sale de platã a
datoriei. La o zi dupã summi-
tul extraordinar al UE privind
imigraþia, vineri, la Riga
(Letonia), va avea loc o
reuniune a miniºtrilor de
finanþe din zona euro (Euro-
grup) pentru a analiza propu-
nerile Greciei.

Franþa: Zeci
de persoane rãnite
în urma unui
accident pe calea
feratã

Un tren de cãlãtori a lovit
un camion la un pasaj de
trecere a cãii ferate din subur-
biile Parisului, provocând
rãnirea a 30 de persoane,
dintre care douã grav. Acciden-
tul s-a produs în comuna
Nangis, la circa 50 km est de
Paris. ªocul a produs deraie-
rea a 5 vagoane. Trenul
efectua o cursã între Belfort ºi
Paris. Conform autoritãþilor
locale, trenul, care transporta
350 de persoane, a deraiat, dar
nu s-a rãsturnat pe sine.
“Existã circa 30 de urgenþe
relative, respectiv rãni suferite
în principal de oprirea trenu-
lui, în timp ce douã persoane
sunt rãnite mai grav - conduc-
torul trenului ºi un cãlãtor”, a
precizat Prefectura. Cele douã
persoane rãnite grav au fost
transportate la spital. Viaþa nu
le este în pericol. Circumstan-
þele accidentului nu au fost
încã stabilite. Potrivit cãilor
ferate franceze, trenul a lovit
în spate un camion imobilizat
pe ºine. Camionul transporta
maºini agricole. Douã sau trei
osii au sãrit în urma ºocului, a
precizat SNCF . Potrivit
primarului comunei Nangis,
Michel Billout, locul în care s-
a produs accidentul nu este
unul în care sã fi avut loc
frecvent astfel de incidente.
Garniturile circulã cu viteze
moderate în aceastã zonã.

Departamentul Justiþiei din SUA
ºi Biroul Federal de Investigaþii au
recunoscut cã aproape toþi exper-
þii unitãþii FBI de analizare a pro-
belor criminaliste au fãcut mãrtu-
rii false contra unor infractori, în

Situaþie tensionatã în Egipt,
unde fostul preºedinte islamist
Mohamed Morsi a fost condam-
nat la 20 de ani de închisoare pen-
tru moartea unor protestatari în
2012. Decizia împotriva liderului
Fraþilor Musulmani, care a fost
îndepãrtat de la putere de armatã
în 2013, în urma unor proteste
faþã de preºedinþia sa, a fost
anunþatã la televiziunea publicã.
Sentinþa a fost luatã în legãturã
cu moartea a cel puþin zece per-
soane în confruntãrile dintre sus-
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corpuri neînsufleþite nu sunt transferate la cen-
tre medicale. Organizaþia internaþionalã a lan-
sat, de asemenea, un avertisment în legãturã
cu prãbuºirea iminentã a sistemelor de sãnãta-
te în Yemen, care se confruntã cu o penurie
din ce în ce mai mare de medicamente care
pot salva vieþi, cu întreruperi frecvente a func-
þionãrii generatoarelor ºi cu lipsa de electrici-
tate pentru a le alimenta. Din cauza lipsei de

carburanþi, activitatea serviciilor de ambulan-
þã este ºi ea deseori întreruptã. De la izbucni-
rea ostilitãþilor, au scãzut cu 40% consultaþii-
le zilnice în centrele medicale, ceea ce aratã
cã numeroase persoane nu se pot deplasa la
ele din cauza drumurilor blocate ºi a luptelor
de stradã. Pacienþii ºi ambulanþele nu pot cir-
cula fãrã sã-ºi asume un risc, a indicat perso-
nalul medical al OMS din Yemen. Potrivit Mi-
nisterului yemenit al sãnãtãþii publice ºi al po-
pulaþiei, majoritatea spitalelor nu vor mai pu-
tea în curând sã asigure tratamente medicale
ºi intervenþii chirurgicale. În altã ordine de idei,
nave militare americane au ajuns în Marea Ara-
biei ºi în Golful Aden pentru a intercepta un
presupus convoi naval iranian suspectat cã ar
aproviziona cu armament insurgenþii huthi din
Yemen, vizaþi de raiduri aeriene ale unei coaliþii
coordonate de Arabia Sauditã. Nave militare din
grupul portavionului USS Theodore Roosevelt
se alãturã vaselor din Arabia Sauditã ºi Egipt
pregãtite sã intercepteze un convoi de nouã
ambarcaþiuni iraniene care ar urma sã ajungã
în Yemen. Portavionul USS Roosevelt ºi cruci-
ºãtorul USS Normandy au fost transferate de
duminicã în largul Yemenului. În momentul de
faþã, în largul Yemenului sunt nouã nave milita-
re americane. O coaliþie internaþionalã coordo-
natã de Arabia Sauditã (o þarã preponderent
sunnitã) efectueazã de peste o lunã raiduri aeri-
ene împotriva insurgenþilor huthi din Yemen.
Iranul, o þarã majoritar ºiitã, este acuzat de sus-
þinerea rebelilor din Yemen.

20 de ani de închisoare pentru fostul preºedinte
egiptean Mohamed Morsi

þinãtorii lui Morsi ºi demonstran-
þii opoziþiei, în faþa palatului pre-
zidenþial, în decembrie 2012. Ju-
decãtorul a exclus toate acuzaþii-
le de crimã în legãturã cu aceste
decese ºi a declarat cã sentinþa
împotriva primului preºedinte ales
al þãrii este legatã de “demonstra-
þia de forþã” ºi detenþia ilegalã a
protestatarilor. Doisprezece ofi-
ciali ai miºcãrii Fraþii Musulmani
au fost, de asemenea, condam-
naþi la câte 12 ani de închisoare
de Tribunalul Penal din Cairo.

procese din ultimii 30 de ani. Din-
tre cei 28 de experþi ai Laborato-
rului FBI de analize microscopice,
26 au exagerat conformitatea pro-
belor de pãr în moduri care au fa-
vorizat procurorii în 95 la sutã din-

tre cele 268 de procese verificate
pânã acum, potrivit Asociaþiei Na-
þionale a Avocaþilor de Apãrare Cri-
minaliºti (NACDL), informeazã
ziarul Washington Post. Printre
cazurile verificate sunt ºi 32 în care
inculpaþii au fost condamnaþi la
moarte, iar 14 dintre ei au fost deja
executaþi sau au murit în închisoa-
re. Washington Post noteazã cã
inculpaþii au fost condamnaþi pe
baza unei serii de probe, iar, dintre
acestea, cele furnizate de labora-
torul microscopic al FBI ocupau
o pondere micã. Însã, pe baza dez-
vãluirilor, condamnaþii ºi procuro-
rii din 47 de state americane ºi din
capitala federalã, Washington DC,
au fost înºtiinþaþi cã dosarele tre-

buie reanalizate pentru a se stabili
dacã sunt necesare apeluri în jus-
tiþie. Patru inculpaþi au fost deja
achitaþi. Într-un comunicat co-
mun, Biroul Federal de Investiga-
þii (FBI) ºi Departamentul ameri-
can al Justiþiei au promis cã vor
continua sã aloce resurse pentru
verificãri, promiþând cã “toþi foºtii
inculpaþi vor fi înºtiinþaþi în legãtu-
rã cu erorile din trecut” ºi asumând
angajamentul de a “face dreptate”.
Senatorul democrat Richard Blu-
menthal, fost procuror, a îndemnat
FBI ºi Departamentul Justiþiei sã
trimitã notificãri inculpaþilor din
2.500 de procese care au implicat
mostre de pãr, chiar dacã verifi-
cãrile nu au fost finalizate.

SUA: FBI a recunoscut cã a comis erori în procesarea
dovezilor adunate de la locul crimelor
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Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Celebrul basm al Fraþilor Grimm ia forma
comediei muzicale pentru copii, cu sceno-
grafia realizatã de Vlad Tãnase, pe muzica
lui Dan Bãlan. Spectacolul plin de culoare ºi
ritm îi are în distribuþie pe actorii Alla Cebo-
tari, Rodica Prisãcaru, Ionica Dobrescu, Alis
Ianoº, Adriana Ioncu, Oana Stancu, Mugur
Prisãcaru, Cosmin Dolea, Daniel Mirea ºi
Emanuel Popescu. Biletele se pot procura
de la Agenþia Teatrului „Colibri”, de luni pânã

Dupã spectacole precum „Inimã de piatrã”, „Cavalerii Mesei Rotunde” ºi „Pinoc-
chio”, aflate în repertoriul actual, Cristian Pepino îºi pune semnãtura regizoralã pe
o nouã producþie a Teatrului pentru Copii ºi Tineret „Colibri”: „Frumoasa din Pãdu-
rea Adormitã”. Premiera va avea loc peste doar câteva zile: vineri, 24 aprilie, la ora
18.00. „Este o nouã versiune a poveºtii, o versiune veselã, cu actori ºi pãpuºi ºi o
muzicã încântãtoare”, spune Cristian Pepino, cãruia îi aparþine ºi scenariul.

sâmbãtã, între orele 10.00-13.00 ºi 16.00-
19.00, iar duminica, în intervalul 10.00-
13.00, la preþul de 10 lei.

Regizorul Cristian Pepino, unul dintre
fondatorii Secþiei de pãpuºi ºi marionete din
cadrul Universitãþii Naþionale de Artã Teatralã
ºi Cinematograficã „I. L. Caragiale” Bucu-
reºti ºi printre primii profesori la aceastã ca-
tedrã, a fãcut posibilã realizarea singurului
dicþionar al personalitãþilor de numele cãrora

se leagã evoluþia artei animaþiei în România
(actori, regizori, scenografi, dramaturgi, pro-
fesori etc.). S-a dedicat teatrului de animaþie
unde, doar ca regizor, a realizat zeci de spec-
tacole, multe distinse cu premii naþionale ºi
internaþionale. Deþine Ordinul pentru Merit în
grad de Cavaler, Premiul de Excelenþã pentru
întreaga activitate conferit de Ministerul Cul-
turii, Premiul special UNITER pentru teatrul
de pãpuºi ºi este Doctor Honoris Causa al
Universitãþii de Arte din Târgu-Mureº. Este
autorul unor importante cãrþi, printre care
„Regia spectacolului de animaþie”, „Tehni-
ca teatrului de animaþie” ºi „Tehnologii di-
gitale în spectacolul de animaþie”.

Vlad Tãnase a realizat scenografia specta-
colelor „Mica Sirenã”, „O noapte furtunoa-
sã” ºi „Pãcalã” la Teatrul „Fani Tardini” din
Galaþi – Secþia pãpuºi, a reprezentaþiilor „Dupã
melci” ºi „Prinþesa Zulufina” la Teatrul de
Pãpuºi „Prichindel” din Alba Iulia, a spectaco-
lului „Motanul Încãlþat” al Companiei de Tea-
tru Anim’Arts Bucureºti. A creat pãpuºi ºi de-
cor pentru producþii UNATC, ale teatrelor
„Radu Stanca” din Sibiu, „Ion Creangã” din
Bucureºti, companiilor Anim’Arts, Pur’Anima
– din care face parte ºi alãturi de care a pre-
zentat spectacolul „The Rolling Strings” în
cadrul Festivalului „Puppets Occupy Street”,
organizat anul trecut la Craiova.

Mihai Ene (n. 16 mai 1980, în
oraºul Balº) este lector universitar
doctor al Facultãþii de Litere din
cadrul Universitãþii din Craiova ºi
autor al cãrþii „Vãlurile Salomeei.
Literatura românã ºi decadentismul
european” (Editura Universitãþii de
Vest, Timiºoara, 2011). De aseme-
nea a publicat volumul de versuri
„Trei viziuni ale oraºului (pentru
un film alb-negru)” (Editura „Scri-
sul Românesc”, 2004) ,care a pri-
mit Premiul pentru Debut al Uniunii
Scriitorilor din România – Filiala
Craiova. Este prezent în mai multe
antologii de poezie ºi volume co-

Mihai Ene ºi Elena-Gabriela Lazãra
vã invitã, mâine, în „Cetatea Poeziei”

lective de studii critice.
Elena-Gabriela Lazãra (n. 22

octombrie 1992, în oraºul Balº) este
absolventã a Facultãþii de Econo-
mie ºi Administrarea Afacerilor a
Universitãþii din Craiova ºi, în pre-
zent, masterandã în cadrul acele-
iaºi instituþii. Anul acesta a debut la
Editura „Scrisul Românesc” cu
volumul de versuri „Leapºa”. Este
laureatã a mai multor concursuri
naþionale de poezie din toatã þara.

Lunar, la Casa de Culturã „Tra-
ian Demetrescu” au loc astfel de
întâlniri sub genericul „De la Ceta-
tea Bãniei la Cetatea Poeziei”, la

care sunt prezenþi doi poeþi din Ol-
tenia, un tânãr ºi un senior, care pe
lângã faptul cã citesc din creaþia
proprie, au avea ocazia sã împãrtã-
ºeascã celor de faþã impresia pe
care poezia tânãrã o face unui poet
consacrat ºi modul în care un poet
tânãr recepteazã poezia contempo-
ranã. La finalul întâlnirii poeþii invi-
taþi rãspund întrebãrilor din public.

La manifestãrile anterioare din
cadrul acestui proiect au fost invi-
taþi Ionel Ciupureanu ºi Gabriel Ne-
delea (în aprilie 2014), Liliana Hi-
noveanu ºi Daniela Micu (mai 2014),
Nicolae Coande ºi Luiza Mitu (iu-

nie 2014), George Popescu ºi Ma-
ria Dinu (iulie 2014), Aurelian Zisu
ºi Mãdãlina Nica (august 2014),
Constantin M. Popa ºi Gabriela
Gheorghiºor (septembrie 2014),
Alexandru Ioan ºi Mihai Dincã (oc-
tombrie 2014) Mihai Firicã ºi Livia

Moreanu (noiembrie 2014), Ion
Maria ºi Alexandru Ionaºcu (decem-
brie 2014) ºi Tiberiu Neacºu ºi Ro-
xana Ilie (ianuarie 2015), Alexandra
Bodnaru ºi Adrian Bodnaru (februa-
rie 2015), Lorena Pãvãlan-Stuparu
ºi Anca ªerban (martie 2015).

Casa de Culturã „Traian Demetrescu” vã invitã mâine, 23 aprilie, începând cu ora 19.00, în
Salonul Medieval, la cea de-a treisprezecea întâlnire din seria „De la Cetatea Bãniei la Cetatea

Poeziei”, ocazie cu care ºi-a propus sã familiarizeze publicul cu poezia olteanã contemporanã. De
aceastã datã, vor citi poeme inedite Mihai Ene ºi Elena-Gabriela Lazãra. Întâlnirea va fi moderatã

de poetul Petriºor Militaru. Intrarea publicului este liberã.

Casa de Culturã „Traian Demetrescu”
va organiza mâine, 23 aprilie – când se sãr-
bãtoreºte Ziua Mondialã a Cãrþii ºi a
Drepturilor de Autor –, între orele 16.00
ºi 17.00, la Galeria „Vollard” a instituþiei,
cea de-a treia întâlnire din cadrul proiectu-
lui „Citim la TRADEM!”. Scopul acestu-
ia este de a promova, în rândul tinerilor,
lectura ºi discuþiile libere, pornind de la
subiectul unei cãrþi. De aceastã datã, în dez-

De Ziua
Mondialã
a Cãrþii,
„Citim
la TRADEM!”
batere va fi pus volumul de versuri
al lui Andrei Huþuleac – „poeziila-
primamânã” (Editura „Karth”,
2014), de cãtre studenþi ai Facul-

tãþii de Litere din Craiova: Ionela Nica (Sec-
þia Românã-Francezã, anul I), Corina Pa-
sãre (Secþia Românã-Francezã, anul I),
Cosmina Bãjenaru (Secþia Românã-Germa-
nã, anul I). Coordonatorul discuþiilor libe-
re va fi dr. Petriºor Militaru, poet ºi secre-
tar de redacþie al revistei culturale craiove-
ne „Mozaicul”. Publicul interesat sã parti-
cipe la dezbateri are acces liber la Galeria
„Vollard”.

18 proiecte au fost înregistrare, în acest an,
la cea de-a V-a ediþie a concursului de proiecte
regizorale ºi scenografice organizat de Teatrul
Naþional din Craiova (TNC) ºi destinat tineri-
lor creatori. „Suntem bucuroºi de interesul pe
care îl stârneºte competiþia iniþiatã de noi ºi le

Trei finaliºti în concursul de proiecte
regizorale ºi scenografice lansat de TNC

mulþumim tuturor celor care au transmis pro-
iecte. În urma unei atente examinãri a acesto-
ra, trei au obþinut aceleaºi calificative. Având
în vedere dificultatea de a desemna un câºti-
gãtor dintre aceste proiecte, sensibil egale ca
interes pentru teatrul nostru, am decis sã invi-
tãm la o întrevedere (care ar reprezenta etapa
a II-a a concursului de selecþie) concurenþii”,
precizeazã reprezentanþii instituþiei craiovene.
Este vorba despre  Irina Crãiþã-Mândrã –
regizor ºi Cezarina Iulia Popescu – sceno-
graf; Leta Popescu – regizor ºi Oana Hoda-
de – dramaturg; Andrei Mãjeri – regizor ºi
Alexandra Georgiana Panaite – scenograf.
Proiectul câºtigãtor al ediþiei din 2015 va fi de-
semnat în urma acestui interviu pânã la data
de 30 aprilie, urmând proiectul sã se concreti-
zeze în cursul acestui an, într-o perioadã sta-
bilitã de comun acord între regizor ºi repre-
zentanþii Teatrului Naþional „Marin Sorescu”.
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METEO

Parþial
înnoratmiercuri, 22 aprilie - max: 15°C - min: 2°C

$
1 EURO ........................... 4,4508 ............. 44508
1 lirã sterlinã................................6,1993....................61993

1 dolar SUA.......................4,1655........41655
1 g AUR (preþ în lei)........160,3053.....1603053

Cursul pieþei valutare din 22 aprilie 2015 - anunþat de BNR
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Sex Tape

Se difuzeazã la HBO, ora 20:00

Jay (Jason Segel) ºi Annie (Ca-
meron Diaz) sunt cãsãtoriþi ºi încã
îndrãgostiþi unul de celãlalt, dar
dupã zece ani ºi doi copii, pasiu-
nea s-a mai estompat. Pentru a
reaprinde flacãra, ei se hotãrãsc -
de ce nu? - sã se filmeze în timpul
unei partide-maraton de sex, în
care sã foloseascã toate poziþiile
descrise în THE JOY OF SEX.
Pãrea o idee grozavã, dar asta
numai pânã în momentul în care
au descoperit cã înregistrarea lor
risca sã devinã publicã.

Pumni de oþel

Se difuzeazã la Antena 1,
ora 20:30

O dramã despre box, plasatã
într-un viitor apropiat, în care
roboþi de o tonã cu aspect uma-
noid luptã pentru distracþia oame-
nilor.Jackman va interpreta un fost
luptãtor care trebuie sã supravieþu-
iascã într-o lume în care boxul între
oameni devine un sport ilegal,
pentru cã este prea violent. Noii
gladiatori sunt roboþi care au
calitãþi umane. El va descoperi un
robot care pare sã câstige mereu,
iar acest lucru îl face sã aibã
speranþe pentru a ieºi învingãtor în
luptele dintre roboþi.

Evoluþie

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora  20:30

Comedia Evoluþie prezintã hao-
sul care se instaleazã atunci când
un meteorit cade pe Pãmânt,
eliberând forme de viaþã extrate-
restrã ce vor da un nou înþeles
expresiei “supravieþuieºte cel
mai tare”.

David Duchovny, Orlando Jones,
Sean William Scott ºi Julianne
Moore sunt singurii oameni care
stau între extratereºtri ºi domina-
þia mondialã.

MIERCURI - 22 aprilie

07:00 Telejurnal matinal
08:00 Telejurnal matinal
08:55 Andografia zilei
09:00 Starea naþiei
09:40 Prin Þara Zânelor
10:00 Exclusiv în România
10:50 Teleshopping
11:30 Prinþesa sãbiilor
2000, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã
12:25 Vorbeºte corect!
12:30 Europa mea
13:00 Fãrã etichetã
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Andografia zilei
15:31 Convieþuiri
16:55 Opinii fiscale
17:10 Se zice cã…
18:30 Discover România
18:40 Prinþesa sãbiilor (R)
2000, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã
19:35 Vorbeºte corect!
19:45 Sport
19:59 Telejurnal
21:00 Vorbeºte liber!
22:00 Biziday
22:50 Starea naþiei
23:50 Condamnat sã ucidã
2004, SUA, Thriller
01:35 Andografia zilei
01:40 Europa mea
02:05 Sport
02:20 Telejurnal
03:10 Un doctor pentru

dumneavoastrã
04:10 Vorbeºte corect!
04:20 Zestrea românilor

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:00 Mic dejun cu un campion
08:50 5 minute de istorie
09:00 Documentar 360°-GEO
10:10 Matinissimo
11:45 Teleshopping
12:10 Destine ca-n filme
13:00 D'ale lu' Miticã
14:00 Portret Virgil Flonda
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
15:50 Cartea cea de toate zilele
16:00 Ieri-Azi-Mâine
16:50 5 minute de istorie
17:00 Trandafirii sãlbatici
2009, Canada, Dramã
17:50 Cartea cea de toate zilele
18:00 Telejurnal TVR 2
19:00 Documentar 360°-GEO
20:10 Amfitrion Radu F.

Alexandru
20:20 Ferma suspiciunilor
1973, Franþa, Italia, Dramã,

Mister, Thriller
22:00 Ora de ºtiri
23:10 CSI - Crime ºi Investigaþii
2000, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
00:00 Festivalul Internaþional de

Teatru de la Sibiu
00:30 Europa 360°
01:00 Festival SoNoRo 2011
02:00 Destine ca-n filme
02:50 Cartea cea de toate zilele
03:00 Naturã ºi sãnãtate

TVR 2

07:45 Hoþul de cãrþi
09:55 Frumoasa ºi bestia
11:50 Blestemul regelui Midas
13:30 Chef
15:25 Thor: Întunericul
17:20 Stã sã plouã cu chiftele 2
18:50 Silicon Valley
19:25 Vicepreºedinta
20:00 Sex Tape
21:40 Urzeala tronurilor
22:40 Grand Piano
00:15 2 pistoale
02:05 Sex Tape
03:40 Stalingrad
06:00 Chef

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 La Mãruþã (R)
12:00 Ferma vedetelor (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Trandafirul negru (R)
2013, Turcia, Dramã
15:00 Puterea destinului (R)
2006, Dramã
16:00 Lecþii de viaþã
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Ferma vedetelor
21:30 Las fierbinþi
2011, România, Comedie
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 Lie to me - Psihologia

minciunii
2009, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
00:00 Tanti Florica
2012, România, Comedie
01:00 Ferma vedetelor (R)
02:00 Flashpoint
2008, Canada, Acþiune, Dramã,

Thriller
03:00 ªtirile Pro Tv (R)
04:00 Ce se întâmplã doctore? (R)
04:30 Lecþii de viaþã (R)
05:30 La Mãruþã (R)

PRO TV

ACASÃ
07:00 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
08:00 Las Bravo (R)
09:15 Trandafirul negru (R)
10:30 Puterea destinului (R)
11:30 Los Miserables (R)
14:00 Inger salbatic
16:00 Tânãr ºi Neliniºtit
17:00 Las Bravo
18:00 Trandafirul negru
19:00 Puterea destinului
20:00 Los Miserables
21:00 Los Miserables
22:00 Dragoste de viaþã
23:00 Terra Nostra
00:00 Iubire ca în filme
01:00 Doctorul casei
02:00 Acasã la români
03:00 Iubire ca în filme (R)
04:00 Doctorul casei
05:00 Terra Nostra
06:00 Dragoste de viaþã (R)

07:00 La Mãruþã
08:30 La bloc (R)
10:00 La bloc
11:30 Excursie cu surprize (R)
13:30 Sfârºitul aventurii
16:00 Doi bãieþi ºi multe fete (R)
18:00 Minþi diabolice
20:30 Evoluþie
22:45 O noapte de teroare
00:30 Evoluþie (R)
02:30 Lumea Pro Cinema
03:00 Cine A.M.

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:50 În gura presei
11:40 Teleshopping
12:00 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00  Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Pumni de oþel
2011, SUA, Acþiune, Dramã, SF
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Pumni de oþel (R)
2011, SUA, Acþiune, Dramã, SF
03:00 Observator (R)
03:45 Acces direct (R)
06:00 Observator (R)

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
08:00 Fatmagul
2010, Dramã, Romantic
10:30 Teo Show (R)
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Trãdarea
2010, Turcia, Dramã
22:00  WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Trãdarea (R)
2010, Turcia, Dramã
03:45  WOWBiz (R)
05:30  Pastila de râs (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
08:20 Playtech (R)
08:45 Casa: construcþie ºi

design (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
12:10 Imagini incredibile din

lume (R)
13:20 Teleshopping
13:50 Levintza prezintã (R)
14:30 Teleshopping
15:00 Cireaºa de pe tort (R)
16:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
16:30 Focus
17:00 Mama mea gãteºte mai

bine
18:00 Focus
19:30 Imagini incredibile din

lume
20:30 Cronica cârcotaºilor
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:00 Focus din inima României
23:30 Click!
00:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
01:00 Cronica cârcotaºilor (R)
03:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
03:30 Cireaºa de pe tort (R)
04:30 Iubiri secrete (R)
2011, România, Dragoste
05:30 Playtech (R)
06:00 Focus (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Regii KO-ului
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Nãscuþi Campioni Viena:

"Inamicul României" Samedov
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Regii KO-ului
23:00 Wrestling SMACK
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE Super-

stars
01:30 Ora exactã în sport

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro



Panoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - Patria
Furios ºi iute 7

Ora: 14:00

Gen film: Acþiune, Crimã, Thriller

Danny Collins

Ora: 16:30

Gen film: Comedie, Dramã

Cut Bank

Ora: 19:00

Gen film: Thriller

Paul, mare poliþist la mall 2

Ora:  21:00

Gen film: Acþiune, Comedie
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Gravity 3D:
Misiune în spaþiu

Se difuzeazã la HBO, ora 18:35

Bullock va interpreta rolul lui Dr.
Ryan Stone, un medic foarte bine
calificat în domeniul bioingineriei
aflat la prima sa misiune în spaþiu
alãturi de veteranul astronaut Matt
Kowalsky (Clooney), care se aflã
pentru ultima datã la comanda unei
nave înainte de pensionare. Însã în
timpul unei misiuni de rutinã în
afara navetei, se întâmplã un dezas-
tru. Aceasta este distrusã, lãsându-i
pe Stone ºi Kowalsky complet
singuri - legaþi unul de altul ºi de
nimic altceva, descriind spirale…

Cold Spring

Se difuzeazã la TVR 2,
ora 20:10

Scoºi din rutina vieþii de cuplu
de un accident de maºinã care
era sã le fie fatal, Sara ºi Roy
decid sã-ºi refacã viaþa ºi cãsni-
cia, mutându-se în orãºelul
Cold Spring. Roy sperã cã a
lãsat în urmã trecutul, în per-
soana fostei lui amante Diane,
dar când aceasta îi apare din
nou în cale, hotãrâtã sã-l recâº-
tige, traiul tihnit al celor doi
soþi se transformã treptat într-
un coºmar.
Cu: Sean Patrick Flanery, Natas-
ha Henstridge, Jennifer Gibson

Furia zapezii

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora  20:30

Totul începe pe un gheþar aºezat pe
un vârf îngheþat din munþii Ural din
Rusia. Acest loc interzis ºi pustiu este
casa fraþilor Thom ºi Jock Cussler. Ei
conduc o afacere cu snow-mobile,
prin intermediul cãreia turiºtii dornici
de aventuri sunt duºi sã experimente-
ze magia iernii. In timpul unei aseme-
nea excursii o bucatã masivã de
zãpadã de pe marginea crestei se
prãbuºeºte ºi se porneºte o avalanºã.
Numai gândirea rapidº ºi experienþa
celor doi fraþi îi salveazã. Dar micul
oraº Dubroz, aºezat jos la poalele
muntelui, nu este la fel de norocos...

JOI - 23 aprilie

07:00 Telejurnal matinal
08:00 Telejurnal matinal
08:55 Andografia zilei
09:00 Starea naþiei
10:00 Biziday
10:50 Teleshopping
11:30 Prinþesa sãbiilor
2000, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã
12:25 Vorbeºte corect!
12:30 Tribuna partidelor

parlamentare
13:00 De joi pânã joi
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Andografia zilei
15:31 Akzente
16:55 Opinii fiscale
17:00 Interes general
18:00 Lozul cel mare
18:30 Discover România
18:40 Prinþesa sãbiilor (R)
2000, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã
19:35 Vorbeºte corect!
19:45 Sport
19:59 Telejurnal
21:00 Vorbeºte liber!
22:00 Biziday
22:50 Starea naþiei
23:50 O cãlãtorie de pominã
2009, Marea Britanie, Comedie
01:35 Andografia zilei
01:40 Zon@
02:05 Sport
02:20 Telejurnal
03:10 Un doctor pentru

dumneavoastrã
04:10 Vorbeºte corect!

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:00 Mituri muzicale româneºti
09:00 Documentar 360°-GEO
10:10 Matinissimo
11:45 Teleshopping
12:10 Ferma
13:00 Drumul lui Leºe
14:00 Arca lui Noe
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
15:50 Cartea cea de toate zilele
16:00 Ieri-Azi-Mâine
16:50 5 minute de istorie
17:00 Trandafirii sãlbatici
2009, Canada, Dramã
17:50 Cartea cea de toate zilele
18:00 Telejurnal TVR 2
19:00 Documentar 360°-GE0
20:10 Cold Spring
2013, Canada, Thriller
21:50 Cartea cea de toate zilele
22:00 Ora de ºtiri
23:10 CSI - Crime ºi Investigaþii
2000, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
00:00 Naturã ºi sãnãtate
00:30 Motomagia
01:00
Concert Festival SoNoRo 2011 (R)
02:20 Mituri muzicale româneºti
03:10 Cap compas
03:35 Ferma
04:20 Telejurnal TVR 2
05:10 Ieri-Azi-Mâine
06:00 Ora de ºtiri
06:55 Imnul României

TVR 2

07:55 Thor: Întunericul
09:45 Stã sã plouã cu chiftele 2
11:20 Samsara
13:00 Weekend în familie
14:45 Liceul muzical: Anul

absolvirii
16:35 Cealaltã femeie
18:25 Gravity 3D: Misiune în

spaþiu
20:00 Turnul de fildeº
21:35 Însãrcinaþi
23:05 Knick
00:05 Þinutul din nord
02:15 Marea mahmurealã 3
03:55 Legãturi de sânge
06:00 Weekend în familie

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 La Mãruþã (R)
12:00 Ferma vedetelor (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Trandafirul negru (R)
2013, Turcia, Dramã
15:00 Puterea destinului (R)
2006, Dramã
16:00 Lecþii de viaþã (R)
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Ferma vedetelor
21:30 Las fierbinþi
2011, România, Comedie
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 Lie to me - Psihologia

minciunii
2009, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
00:00 Tanti Florica
2012, România, Comedie
01:00 Ferma vedetelor (R)
02:00 Flashpoint
2008, Canada, Acþiune, Dramã,

Thriller
03:00 ªtirile Pro Tv (R)
04:00 I Like IT (R)
04:30 Lecþii de viaþã (R)
05:30 La Mãruþã (R)

PRO TV

ACASÃ
07:00 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
08:00 Las Bravo (R)
09:15 Trandafirul negru (R)
10:30 Puterea destinului (R)
11:30 Los Miserables (R)
14:00 Inger salbatic
16:00 Tânãr ºi Neliniºtit
17:00 Las Bravo
18:00 Trandafirul negru
19:00 Puterea destinului
20:00 Los Miserables
21:00 Los Miserables
22:00 Dragoste de viaþã
23:00 Terra Nostra
00:00 Iubire ca în filme
01:00 Doctorul casei
02:00 Acasã la români
03:00 Iubire ca în filme (R)
04:00 Doctorul casei
05:00 Terra Nostra
06:00 Dragoste de viaþã (R)

07:45 La Mãruþã
09:15 La bloc (R)
10:15 La bloc
11:45 Rãsfãþaþii Americii (R)
13:45 Sfârºitul aventurii (R)
16:00 Evoluþie (R)
18:30 Dovada vie
20:30 Furia zapezii
22:30 Ucis nevinovat
00:15 La bloc (R)
00:45 Lumea Pro Cinema
01:15 Cine A.M.

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi
Dani

10:50 În gura presei
11:40 Teleshopping
12:00 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Next Star
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Aventurile tânãrului

Hercule
1998, SUA, Acþiune, Aventuri,

Familie, Fantastic
03:00 Observator (R)
03:45 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
08:00 Fatmagul (R)
2010, Dramã, Romantic
10:30 Teo Show
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Trãdarea
2010, Turcia, Dramã
22:00 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Trãdarea (R)
2010, Turcia, Dramã
03:45 WOWBiz (R)
05:30 Pastila de râs (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Revendicarea (R)
08:20 Amintiri din viitor (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
12:10 Imagini incredibile din

lume (R)
13:20 Teleshopping
13:50 Jurnalul STV Junior (R)
14:30 Teleshopping
15:00 Cireaºa de pe tort (R)
16:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
16:30 Focus
17:00 Mama mea gãteºte mai

bine
18:00 Focus
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Curat, Murdar
21:30 Apel de urgenþã
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:00 Focus din inima Româ-

niei
23:30 Click!
00:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
01:00 Apel de urgenþã (R)
02:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
02:30 Cireaºa de pe tort (R)
03:30 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
04:30 Iubiri secrete (R)
2011, România, Dragoste
05:30 Click! Poftã bunã! (R)
06:00 Focus (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Regii KO-ului
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Local Kombat: "Cartierul

Roºu de Bãtaie"
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Bucuraþi-vã de fotbal!
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE PPV

TLC: Tables, Ladders and
Chairs

03:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro
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Anunþul tãu!
D.G.R.F.P. Craiova-Adminis-

traþia Judeþeanã a Finanþelor Pu-
blice Dolj, Serviciul Fiscal Bãileºti
scoate la licitaþie publicã urmãtoa-
rele bunuri mobile ºi imobile apar-
þinînd urmãtorilor debitori: Cse-
pregi Zoltan din Baileºti, str. Vic-
toriei, nr. 86, bl.B1,sc.2,ap.4 CNP,
în data de 05.05.2015, ora 11 ur-
mãtoarele bunuri: 1) C lãdire
(265,19 mp)-145000 lei; 2)Teren
aferent (1100 mp)-13621 lei. Bu-
nurile imobile sunt situate in Bai-
leºti, str. Marãºti, nr. 3 ºi sunt gre-
vate de sarcini (ipoteca CEC
Bank ºi somaþie de platã Ban-
cpost SA Dolj). Dicu Agripina din
Orodel, nr. 61, judeþul Dolj, CNP,
în data de 07.05.2015, ora 11 ur-
mãtoarele bunuri: 1)Clãdiri de lo-
cuit cu anexe (290,15 mp)-170200
lei; 2)Teren aferent (800 mp)-5300
lei. Bunurile imobile sunt situate
in Orodel, nr. 61, judetul Dolj. Bu-
nurile  se vând farã TVA. Menþio-
nam cã înscrierea imobilelor la
cartea funciarã se va face de cã-
tre cumpãrãtori. Invitãm pe cei
care pretind vreun drept asupra
bunurilor, sã înºtiinþeze despre
aceasta organul de executare
înainte de data stabilitã pentru
vânzare. Licitaþiile se vor þine  la
sediul Serviciului Fiscal Baileºti
din str. Victoriei, nr. 42  la ora 11
iar vânzarea se va face conform
OG nr. 92/2003, republicatã, cu
modificãrile ºi completãrile ulte-
rioare, numai cãtre cei care nu au
obligaþii fiscale restante. Pentru
participarea la licitaþie ofertanþii
depun, cu cel putin o zi lucrãtoa-
re înainte de data licitaþiei, respec-
tiv: 04.05.2015 ºi 06.05.2015 ur-

Anunþul tãu!
mãtoarele documente: a) ofertã
de cumpãrare; b) dovada plãþii
taxei de participare sau o scrisoa-
re de garanþie bancarã,  reprezen-
tînd 10% din preþul de pornire a
licitaþie,  în  contul  RO1-
6TREZ2915067XXX005062, cod
fiscal 4830007, deschis la Trezo-
reria Craiova c) împuternicirea
persoanei care îl reprezintã pe
ofertant; d) pentru persoanele ju-
ridice de naþionalitate românã,
copie de pe certificatul unic de în-
registrare eliberat de oficiul regis-
trul comerþului; e) pentru persoa-
nele juridice strãine, copie de pe
actul de înmatriculare în limba ro-
mânã; f) pentru persoanele fizice
române, copie de pe actul de iden-
tificare; g) pentru persoanele fizi-
ce strãine, copie de pe paºaport;
h) dovadã, emisã de creditorii fis-
cali, cã nu are obligaþii fiscale
restante. Relaþii suplimentare la
telefon 0251/312.169 sau la sediul
Serviciului Fiscal Baileºti, str. Vic-
toriei, nr. 42.

Administratorul Unic al S.C.
SUTRANS SA Bãileºti convoacã
Adunarea Generalã Ordinarã a Ac-
þionarilor în data de 22.05.2015, ora
10,00 la sediul Societãþii. In cazul
neândeplinirii cvorumului necesar,
adunarea se reprogrameazã în
data de 23.05.2015 în acelaºi loc ºi
la aceeaºi orã ºi are urmãtoarea
ordine de zi: 1. Aprobare raport ad-
ministrator 2. Aprobare raport
cenzori. 3. Aprobarea bilanþului. 4.
Aprobarea B.V.C. 5. Alegere admi-
nistrator unic. 6. Completarea Co-
misiei de cenzori. 7. Diverse. Infor-
maþii suplimentare la sediul Socie-
tãþii sau la telefon: 0251/ 311.408.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.
ANIVERSÃRI

La zi aniversarã co-
legii din Cenaclul li-
terar Macedonski
ureazã domnului
GHEORGHE DO-
BROVOLSCHI, sã-
nãtate, viaþã lungã,
bucurii ºi împliniri în
plan familial ºi literar.
Cu ocazia zilei nume-
lui Doru- fiu, Rodica-
fiicã, Sorin ºi Toni –
nepoþi ureazã dom-
nului GHEORGHE
BUTUROAGÃ din
Verbicioara „ La Mulþi
Ani”, multã sãnãtate,
viaþã lungã ºi bucurii.

CERERI SERVICIU
Instalator cu experien-
þã solicit angajare.  Te-
lefon: 0762/837.734.
Doamnã cu experien-
þã - îngrijesc copil. Te-
lefon: 0728/064.730.
Vânzãtoare presã, co-
vrigi, produse patiserie ºi
magazin second-hand.
Telefon: 0747/072.570.

OFERTE SERVICIU
Salon M. Style - intersec-
þie Materna angajeazã
coafezã cu experienþã.
Telefon: 0764/764.114.

PRESTÃRI SERVICII
Execut instalaþii sanita-
re la preþ avantajos. Te-
lefon: 0766/668.777.
Filmãri foto video de
calitate superioarã la
preþuri avantajoase. Te-
lefon: 0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu. Te-
lefon: 0768/623.964;
0351/416.198.
Societate de contabili-
tate oferim servicii de
calitate ºi complete la
preþuri avantajoase.
Telefon: 0742/179.600.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã semi-
decomandatã etaj 4,
Craiova str. Caracal.
Telefon: 0351/175.564.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând 2 camere, ultra-
central, ultralux, A.C., in-
ternet, renovat complet.
Telefon: 0762/109.595.
Vând apartament 2
camere Calea Unirii.
Telefon: 0742/940.623;
0351/459.401.
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PARTICULAR, vând an-
samblu rezidenþial 2+3
camere, hol comun în-
chis, Dezrobirii, lângã Pia-
þa Centralã, sau separat,
douã apartamente de 2,
respectiv 3 camere. Te-
lefon: 0754/022.501.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 4
camere, bilateral, ultra-
central. Telefon: 0721/
290.286.
Vând 4 camere deco-
mandate, toate îmbu-
nãtãþirile Brazdã. Tele-
fon: 0745/995.125.

Particular, vând apar-
tament 4 camere, par-
ter, zona Caracal. Te-
lefon: 0724/512.304;
0746/914.824.

CASE
Vând casã 6 camere,
Podari – Livezi, cu
4000 mp teren ºi 8 ha
teren arabil urgent,
convenabil. Telefon:
0722/266.718.
Vând casã 3 camere,
pãtul ºi magazie, 3000
mp teren comuna Go-
goºu- Dolj. Telefon:
0764/ 271.285.

VÂND VILÃ, ZONÃ
CENTRALÃ, LÂN-
GÃ FACULTATEA
DE AGRONOMIE, 6
CAMERE, 2 BÃI,
BUCÃTÃRIE, PAR-
TER+ ETAJ, POD,
SUBSOL, GARAJ,
TEREN 462 MP. Te-
lefon: 0726/275.943.
Vând casã comuna
Calopãr nr. 241, teren
2800 mp. Telefon:
0767/840.722.
Vând casã în comuna
Goieºti. Preþ negociabil.
Telefon: 0756/252.939.

Proprietar vând casã
Bordei, str. Carpenului
P+ M, teren 700 mp,
pomi fructiferi, vie. Te-
lefon: 0752/641.487.
Vând vilã P + M + 5000
mp teren comuna Cer-
nãteºti, sat Raznic. Te-
lefon: 0769/844.209.
Vând casã 500 mp te-
ren zonã centralã, ide-
alã afaceri. Telefon:
0730/750.538.
Vând casã la Ne-
goieºti cu vie, fântânã,
garaj, gard din beton-
fier ºi teren agricol. Te-
lefon: 0723/692.884.

Vând casã + anexe
gospodãreºti în centrul
comunei Periºor cu te-
ren 17 ari, preþ negocia-
bil. Telefon: 0751/
035.819; 0730/366.954.

TERENURI
VÂND teren intravilan,
400 mp, com. ªimni-
cu de Sus, lângã Peco
Albeºti. Telefon: 0766/
292.953.
Vând teren 1700 mp
Centura Nord. Tele-
fon: 0728/800.447.
Vând 400 mp teren in-
travilan în Segarcea,
str. Unirii, nr. 29F (în
spatele Liceului),  13 m
la stradã, cadastru.
Preþ 15 lei/m.p. Tele-
fon: 0251/428.415;
0740/510.255.
Vând teren intravilan
Podari, 673 mp, 40 mp
deschidere, curent,
fosã septicã, puþ forat,
fundaþie 70 mp + caba-
nã, asfalt, preþ atractiv.
Telefon: 0732/381.876.
Vând teren intravilan
2800 mp în Craiova.
Telefon: 0722/943.220.
Vând teren str. Dobro-
gei. Telefon: 0761/
347.028.
OCAZIE! Vând teren
pentru casã, 800 mp
Predeºti, 16 km, zonã
pitoreascã, ideal pt.
Casã vacanþã, apã –
curent pe teren, 4000
Euro. Telefon: 0762/
109.595.
Vând drepturi teren in-
travilan  380 mp Cra-
iova. Telefon: 0766/
930.864.
Vând 2.600 mp teren
pe ºoseaua Craiova -
ªimnicul de Sus la 600
m de lacul Tanchiºtilor
- între vile. Telefon:
0351/170.504.

Vând 1.500 mp Bãile
Govora, toate utilitãþile,
împrejmuit, studiu ge-
otehnic, lângã pãdure.
Telefon: 0744/563.640;
0351/402.056.
Ocazie! Vând, închi-
riez teren, Calea Bu-
cureºti, km 9, ideal
halã, showroom, 1000
m, benzinãrie, parc
auto, sau schimb cu
apartament. Telefon:
0762/109.595.
Vând teren 3000 mp
în satul Urzica Mare,
la strada principalã, ul-
tra-central, cu utilitãþi.
Preþ 1,5 Euro/mp. Te-
lefon: 0763/566.352.
Vând 4200 mp teren
intravilan la 7 km de
Craiova. Telefon:
0727/884.205.
Vând 3690 mp teren
intravilan în Cârcea,
Tarlaua 17. Telefon:
0721/995.405.
Vând 2 loturi 500 mp
cartier ªimnicu de Jos
la DJ, cadastru fãcut.
Telefon: 0744/563.823.
Teren stradal, utilitãþi,
1500 mp, Drumul
Muntenilor - Craiova,
40 Euro/mp. Telefon:
0724/228.827.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând pentru piese de
schimb autoturism
DACIA anul fabricaþiei
1993. Autoturismul
este în stare de funcþi-
onare. Telefon: 0765/
789.181.
Vând DACIA, stare
de funcþionare. Preþ
mic. Telefon: 0769/
611.412.

STRÃINE
Vând MATIZ, 2008,
62.000 km. Telefon:
0764/222.434.
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AUDI A6, fabricaþie
2006, full opþional, xe-
non, bleu marin, me-
talizat, piele, navigaþie,
încãlzitor scaune pilot
automat, motor per-
fect, 8000 Euro. Tele-
fon: 0762/109.595.
Vând Renault Clio
2003 full, 1800 euro
negociabil. Telefon:
0766/899.363.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând albine, familii
bine dezvoltate cu min.
5 rame cu puiet - Po-
dari, telefon: 0720/
115.936.
Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând loc de veci cimi-
tirul Sineasca –Craio-
va dimensiuni  1,50 x
3 m zona N. Telefon:
0764/ 271.285.
Vând colþar sufragerie
500 lei, ºifonier sculptat .
Telefon: 0769/ 360.741.

Glucometru Glab Ger-
man, telefon Eboda
nou, maºinã scris
electricã, combinã mu-
zicalã Stereo, frigider
Electostar, piese Da-
cia noi, calculator in-
struire copii, bocanci –
ghete, pantofi piele mi-
litari negri, flex mare,
piei bovinã velurate
6,80 mp, 2 roþi com-
plete 155/13, tele-
scoape Tico noi. Tele-
fon: 0735/445.339.
Vând þuicã, combinã
frigorificã Arctic nouã
maºinã de cusut Sin-
ger ºi Paff. Telefon:
0747/674.714.
Piese noi Dacia, flex
mare, frigider, bo-
canci, ghete piele mi-
litare, piele bovinã 6
mp, telescoape Tico
noi, 2 roþi 155/73,
combinã muzicalã
stereo, calculator in-
dstruire copii. Telefon:
0735/445.339.

Vând douã locuri de
veci cu capac, în ci-
ment la Cimitirul Ro-
boaica ºi douã locuri
nefãcute. Telefon:
0766/423.562 ºi 0760/
084.961.
Vând sobã deosebitã
din teracotã ºi maºi-
nã de cusut Uber-
deck. Telefon: 0757/
072.050.
Vând 2 uºi metalice
jumãtate tablã ºi geam
1,52x52,3 giurgiuvele
cu geam vopsite, chi-
tuite 1,20x52. Telefon:
0770/687.430.
Capre. Telefon: 0726/
964.710.
Vând cazan þuicã
aramã capacitate
mare. Telefon: 0728/
381.894.
Vând 2 locuri de veci
suprapuse, amenajate
cu plãci, gard ºi cruce,
cimitirul Lascãr Catar-
giu - Craiova. Telefon:
0728/964.686.

Vând ieftin mobilã
apartament. Telefon:
0251/531.246.
Vând ghete iarnã, au-
toderapante, piele na-
turalã, import, nefolo-
site nr. 45, cãrucior co-
pil, puþin folosit. Tele-
fon. 0723/009.627.
Vând maºinã de trico-
tat SINGER. Telefon:
0351/175.564.
Vând groapã cimitir
Roboaica. Telefon:
0746/901.203.
Vând þiglã JIMBOLIA,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.
Vând cutie port armã
de vânãtoare metali-
cã. Telefon: 0721/
995.405.
Vând giurgiuvele vop-
site fãrã toc, presã ba-
lotat mase plastice, bi-
cicletã nouã franþu-
zeascã. Telefon: 0767/
153.551.
Vând mobilier din
lemn. Telefon: 0755/
074.742.
Vând mobilã pentru
farmacie. Telefon:
0755/074.742.

Vând portbagaj din fier
P.C. adaptabil pe ori-
ce autoturism vopsit
recent (roºu). Telefon:
0766/304.708.
Vând cadru metalic
nou pentru handicap,
baston pentru handi-
cap, masã sufragerie
6 persoane, preþ nego-
ciabil Telefon: 0351/
446.918.
Vând cãruciar copil,
saltea copil, aspirator,
sãpun rufe, covoare ol-
teneºti, scoarþã, maºi-
nã de cusut, fotolii. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând mobilã dormitor
tineret tip MOBEX-
PERT. Telefon: 0251/
412.966.
Vând abric original fãrã
motor. Telefon: 0744/
545.771.
Vând ºase taburele
(scaune) din lemn me-
laminate. Telefon:
0251/531.294.
Presã balotat plastic-
cutii de bere, bicicletã
nouã franþuzeascã,
cauciucuri cu jantã Audi
– A4 de iarnã. Telefon:
0767/153.551.

Vând saltea Dormeo
2/1 m cu husã nefolo-
sitã - 100 lei, 2 feres-
tre cu toc ºi geam - 25
lei / bucatã, lustre cu
2-5 braþe - 20 lei / bu-
catã. Telefon: 0770/
303.445.
Vând maºinã de spã-
lat, bazin inox, 50 Ron,
cãrucior copil 50 Ron.
Telefon: 0773/970.204;
0351/181.202.
Vând cãrucior pentru
copil. Telefon: 0770/
661.121.
Vând 4 jante + anve-
lope CIELO 185/60 R
14- 200 RON. Tele-
fon: 0731/877.880.
Vând frigider cu con-
gelator ARTIC - nou
cu garanþie 3 ani. Te-
lefon: 0745/751.558.
Vând drujbã electricã
Einºel lanþ rezervã -
250 lei, pãlãrie fetru 55
nouã 50 lei, burtierã
fãrã picior nouã 20 lei.
Telefon: 0770/303.445.
Vând maºinã de
spãlat,  dormezã
nouã ºi alte lucruri
casnice. Telefon:
0251/428.437.
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Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

anunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programul
de lucrde lucrde lucrde lucrde lucruuuuu:::::

LLLLLuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vineriineriineriineriineri
9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,

Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 188888.00,.00,.00,.00,.00,
Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 188888.00..00..00..00..00.

CENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,

la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!
TTTTTe aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãm

în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,
strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,

sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,
sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.

Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!
Fii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrât

ºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrul
de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 0251/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.

S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

Cele mai înalte standarde de
profesionalism

Suntem la dispoziþia dumnea-
voastrã:

SSM Securitate ºi Sãnãtate în
Muncã (Protecþia Muncii)

Situaþii de Urgenþã – Preveni-
rea ºi Stingerea Incendiilor (P.S.I)-
Protecþia civilã

Întocmirea Documentelor Iniþiale
Evaluare de risc de accidente ºi

îmbolnãvire profesionalã
Întocmire plan de intervenþie
Managementul Mediului

Relaþii la telefoanele: 0766/632.388 ºi
0760/678.231.

Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru
gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

Beneficiari: femei ºi bãrbaþi (pensionaþi în condiþiile legii)
Condiþii de cazare:
-douã locuri în camerã
-televizor LED
-telefon în camerã
-grup sanitar propriu ºi cabinã de duº
-lenjerie de pat asiguratã
-club relaxare ºi socializare
-hranã: trei mese principale ºi douã gustãri în funcþie de regimuri

alimentare
-supraveghere medicalã permanentã
-recuperare psihologicã ºi activitãþi de ergoterapie
-zonã verde ºi posibilitãþi de a petrece timpul în aer liber
-camerã de vizitã
Costul: 1000 lei/lunã
Pentru întocmirea dosarului  de instituþionalizare ºi relaþii medicale

vã aºteptãm la sediul Centrului Social „Sfântul Andrei” din comuna
Malu Mare (lângã Liceul Agricol).

Persoanã de contact - Viorel Popescu - asistent social, telefon:
0784/552.033.

Vând cinci bare corni-
er de 70 lungi de
2.80m, trei foi tablã zin-
catã 2/1 m, televizor
color Grunding diago-
nala 70 cm. Telefon:
0770/303.445.
Vând 2 televizoare.
Telefon: 0757/282.926;
0785/914.046.
Maºinã de cusut Ilea-
na, maºinã de cusut de
cismãrie veche, maºi-
nã de scris defectã. Te-
lefon: 0251/417.493.

Vând cauciucuri cu
jantã 155/13 noi, ara-
gaz voiaj cu douã
ochiuri cu butelie, po-
lizor unghiular (flex)
D 125/ 850 W, foar-
fecã tãiat tablã de
banc, canistrã alumi-
niu nouã 20 l, reduc-
tor oxigen sudurã, al-
ternator 12V nou,
delcou aprindere Da-
cia 1310 nou, arzã-
toare gaze sobã D
600 mm. Telefon:
0251/427.583.

Vând 2 biciclete, semi-
cursiere, FIRTS-BIKE,
24Dh 12, ambele RFG,
pentru copii 9-15 ani. Te-
lefon: 0773/849.388.
CUMPÃRÃRI DIVERSE

Cumpãr bicicletã acþi-
onatã electric cu acu-
mulatori. Telefon: 0721/
995.405.
Cumpãr fosã septicã
nefolositã. Telefon:
021/619.0632; 0731/
515.626.
Cumpãr uruitoare ce-
reale, grâu, porumb.
Telefon: 0721/995.405.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez garsonierã
Brazda lui Novac,
zona Simplon. Tele-
fon: 0746/112.040.

Închiriez magazin
stradal, cu toate utili-
tãþile, Dezrobirii. Te-
lefon: 0351/437.906;
0755/032.920.

DIVERSE
Afacere - 5000 cepe
florifere chiparoase
(tuberoze) + 5000
gladiole Olanda +
facturã + consultaþie
la plantare. Telefon:
0786/391.745.
Unei familii nevoiaºe,
las moºtenire o gospo-
dãrie la þarã (Vâlcea)
cu condiþia sã o întreþi-
nã permanent. Telefon:
0351/809.908.

Singura argintãrie din
Craiova, situatã în
ValeaVlãicii (vis-a-vis
de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate
manual, cu argint la
schimb ºi manopera/
obiect. Telefon: 0351/
423.493.

 PIERDERI
Pierdut ªtampilã
Asociaþia de Pro-
prietari Nr. 33 Craio-
viþa Nouã – Craiova.
Se declarã nulã.

S.C. OLTYRE SRL
declarã pierdute Cer-
tificat Constatator Nr.
3479/27.01.2015
pentru sediul social
ºi Certificat consta-
tator Nr. 71584/
15.12.2009 la terþi.
Se declarã nule.
EVALROM SRL
declarã pierdute
Certificate Consta-
tatoare emise de
ORC Dolj în baza
Legii Nr. 359/ 2004.
Se declarã nule.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

HANDBAL (F) – Liga Naþionalã – ultima etapã a sezonului regulat:
SCM Craiova – ASC Corona Braºov xx-xx ().
Mai multe detalii, în ediþia de mâine.

La închiderea

ediþiei

Calificatã direct în turul se-
cund la Stuttgart, Simona Halep,
locul 3 mondial ºi cap de serie
numãrul 2, o va întâlni pe Gar-
bine Muguruza (Spania, nr. 20),
care a dispus ieri, în minimum
de seturi, scor 6-1, 6-4, de ce-
hoaica Barbora Zahlavova Stry-
cova (locul 23 WTA).

Cum am prezentat deja în sub-
titlul materialului, Halep s-a mai
duelat cu Muguruza (locul 20
WTA) în douã rânduri, de fie-
care datã impunându-se sporti-
va ibericã: la Wuhan, în turul
doi, în 2014, scor 2-6, 6-2, 6-
3, ºi în februarie acest an, la Fed
Cup, scor 6-4, 6-3.

Favorita turneului de la Stut-
tgart, dotat cu premii totale în
valoare de 731.000 de dolari,
este rusoaica Maria ªarapova,
numãrul 2 mondial, care s-a im-
pus ºi în 2014. Ea va juca tot

Halep, debut de foc la StuttgartHalep, debut de foc la StuttgartHalep, debut de foc la StuttgartHalep, debut de foc la StuttgartHalep, debut de foc la Stuttgart
Româncei îi iese în faþã o jucãtoare care o conduce cu 2-0 la “directe”

direct în turul doi, unde va în-
tâlni învingãtoarea din meciul
dintre germanca Angelique Ker-
ber (nr. 14 WTA) ºi ucrainean-
ca Yuliya Beygelzimer (nr. 150
mondial).

Eliminare dramaticã
la dublu

Simona Halep a jucat luni
dupã-amiazã primul meci în tur-
neul de la Stuttgart, în optimile
de finalã ale probei de dublu, alã-
turi de Belinda Bencic.

Dublul româno-elveþian, bene-
ficiar al unui wild-card, a pier-
dut dramatic meciul de debut din
Germania, cu perechea Chin-
Wei Chiang/Chen Liang (Taiwan/
China).

Dupã ce au cedat primul set
fãrã drept de apel, 1-6, Halep ºi
Bencic au fost conduse cu 1-5
ºi în actul secund, dar au reuºit

o revenire incredibilã: au salvat
nu mai puþin de ºapte mingi de
meci ºi au rãsturnat soarta setu-
lui, pe care l-au câºtigat cu 7-5,

împingând jovul în super tie-
break. Acolo, perechea româno-
elveþianã a condus cu 8-5 ºi a fost
la doar douã puncte de victorie,

însã dublul Chiang/Liang nu a
renunþat la luptã ºi s-a redresat
fantastic, câºtigând cinci puncte
consecutive ºi implicit meciul.

Andreea Mitu a declarat, ieri, pe
Aeroportul Henri Coandã, la reve-
nirea echipei României din Cana-
da, cã a avut doar o orã la dispozi-
þie pentru a pregãti meciul din Fed
Cup, de duminicã, cu Eugenie Bou-

TENIS – FED CUP

Mitu, despre meciul cu Bouchard: Am avut doar
o orã sã mã pregãtesc, dar am gãsit o cale sã câºtig

chard, dar a precizat cã a gãsit o
cale de a câºtiga.

“A fost un meci emoþionant.
Trebuia sã mã aºtept sã intru ºi sã
joc în orice moment, doar cã nu
credeam sã se întâmple asta. Spe-

ram ca Irina Begu sã poatã juca
pânã la urmã (n.r. Begu se acciden-
tase sâmbãtã în jocul cu Francoise
Abanda). Am avut doar o orã sã
pregãtesc meciul cu Bouchard, dar
am gãsit o cale sã câºtig. Cu sigu-
ranþã, acest meci îmi dã mare în-
credere pentru viitor”, a spus Mitu.

La rându-i, Alexandra Dulghe-
ru a afirmat cã suporterii români
au creat o atmosferã incredibilã la
întâlnirea de la Montreal: “A fost o
atmosferã incredibilã la Montreal.
Publicul a venit în numãr foarte
mare. Ne-am simþit ca la Galaþi
(n.r. unde învinseserã Spania în
faza precedentã). Nici nu mai au-

zeam publicul canadian. Românii
ne-au ajutat în momentele critice”.

Echipa României a acces în
Grupa Mondialã a Fed Cup, mai
exact în faza sferturilor de finalã,
dupã ce a învins Canada, la sfârºi-
tul sãptãmânii trecute, la Montre-
al, cu scorul general de 3-2. Sâm-
bãtã, Irina-Camelia Begu, locul 33
WTA, a fost învinsã, cu scorul de
4-6, 7-5, 6-4, de Francoise Aban-
da, locul 260 WTA, iar Alexandra
Dulgheru, locul 69 WTA, s-a im-
pus, cu 6-4, 6-4, în faþa lui Euge-
nie Bouchard, locul 7 WTA. Du-
minicã, Andreea Mitu, locul 104
WTA, a învins-o pe Eugenie Bou-

chard, cu scorul de 4-6, 6-4, 6-1,
Dulgheru a trecut de Abanda, 3-6,
7-5, 6-2, iar cuplul Gabriela Da-
browski/Sharon Fichman a învins,
cu scorul de 6-1, 4-6, 10-5, pere-
chea Andreea Mitu/Raluca Olaru.

În sferturi, în februarie 2016,
România va da piept cu una dintre
urmãtoarele formaþii, desemnate
capi de serie: Cehia, Rusia, Ger-
mania sau Italia. În urna non-fa-
voritelor, alãturi de România, care
graþie victoriei din Canada a urcat
de pe locul 12 pe 7 în ierarhia Fed
Cup, vor mai fi prezente Olanda,
Elveþia ºi Franþa. Data tragerii la
sorþi nu a fost încã stabilitã.

Astãzi, 21:45           în tur
Real Madrid – Atl. Madrid 0-0
AS Monaco – Juventus Torino 0-1
Asearã dupã închiderea ediþiei
FC Barcelona – Paris SG 3-1
Bayern Munchen – FC Porto 1-3

DIGI SPORT 1
21:45 – FOTBAL – Liga Cam-

pionilor: Real Madrid – Atletico
Madrid.

DIGI SPORT 2
12:00 – TENIS (M) – BRD

Nãstase-Þiriac Trophy / 21:45 –
FOTBAL – Liga Campio-
nilor: AS Monaco – Ju-
ventus.

DIGI SPORT 3
13:00 – TENIS (F) –

Turneul de la Stuttgart, în
Germania: ziua a 2-a /
18:00 – VOLEI (M) – Di-
vizia A1, finala, meci 2:
Tomis Constanþa – Mu-
nicipal Zalãu / 20:00 – TE-
NIS (F) – Turneul de la
Stuttgart: ziua a 2-a.

DOLCE SPORT
21:45 – FOTBAL –

Liga Campionilor: Real

HANDBAL (F): HCM Craiova, gazda primului
turneu semifinal din C.N. de Junioare II

Dupã ce a organizat de curând
Turneul I Semifinal din cadrul
Campionatului Naþional de Junioa-
re III, HCM Craiova va fi gazda a
încã unui turneu semifinalã, de
aceastã datã la Junioare II.

Meciurile se vor desfãºura vi-
neri ºi sâmbãtã, în Sala Sporturi-
lor “Ion Constantinescu”, dupã
urmãtorul program:

Etapa I – vineri: CS Olimpic Tg.

Mureº – CSS Tg. Neamþ (10:00),
HCM Craiova – Viitorul Cluj
(11:30).

Etapa II – vineri: CSS Tg.
Neamþ – Viitorul Cluj (16:30), CS
Olimpic Tg. Mureº – HCM Craio-
va (18:00).

Etapa III – sâmbãtã: HCM Cra-
iova – CSS Tg. Neamþ (10:00), Vi-
itorul Cluj – CS Olimpic Tg. Mureº
(11:30).

LIGA CAMPIONILOR – SFERTURI DE FINALÃ –
MANªA SECUNDÃ

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
Madrid – Atletico Madrid / 5:30
– BASCHET NBA: LA Clippers
– San Antanio Spurs.

DOLCE SPORT 2
16:30 – TENIS (M) – Turneul

de la Barcelona, în Spania: ziua a
3-a / 21:45 – FOTBAL – Liga

Campionilor: AS Monaco – Ju-
ventus.

EUROSPORT
12:00 – SNOOKER – Campio-

natul Mondial, la Sheffield, în
Regatul Unit / 15:15 – CICLISM
– Sãgeata Valonã, în Belgia /

17:30, 21:00 – SNO-
OKER – CM, la Shef-
field.

EUROSPORT 2
12:00 – SNOOKER

– Campionatul Mon-
dial, la Sheffield, în Re-
gatul Unit / 15:00 – CI-
CLISM – Turul Croa-
þiei: etapa 1 / 17:00 –
SNOOKER – CM, la
Sheffield / 19:30 –
FOTBAL (F) – Cam-
pionatul Germaniei /
21:30 – SNOOKER –
CM, la Sheffield.
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 CLASAMENT                        M    V                 E                    Î     G      P
FCSB 27 18 3 6 46-17 57
ASA 27 16 8 3 39-17 56
Petrolul 27 13 8 6 36-19 47
Craiova 27 12 10 5 32-25 46
Viitorul 27 11 8 8 38-34 41
Astra 27 10 11 6 38-21 41
Dinamo 27 11 7 9 37-34 40
Botoºani 27 11 7 9 31-30 40
CSMS Iaºi 27 9 7 11 26-31 34
Pandurii 27 8 8 11 32-34 32
Chiajna 27 6 12 9 28-34 30
„U” Cluj 27 7 8 12 24-36 29
FC Braºov 27 7 7 13 25-37 28
Gaz Metan 27 5 11 11 22-31 26
Rapid 27 6 7 14 14-32 25
Ceahlãul 27 5 8 14 20-44 23
CFR Cluj 27 12 7 8 32-21 19
Oþelul 27 3 9 15 11-37 18

66666

55555

44444

13

14

Liga I – etapa a 27-a
CSMS Iaºi – FC Braºov 1-0

A marcat: Mihalache 48.
CFR Cluj – ASA 2-2

Au marcat: Dore 9, Tade 61 / N’Doye 18, 57.
FC Botoºani – Ceahlãul 2-0

Au marcat: Hadnagy 8, Ivanovici 82.
Viitorul – Astra 2-0

Au marcat: Mitriþã 2, Nicoliþã 15.

Gaz Metan – Petrolul 0-0
„U” Craiova – Dinamo 0-0
Steaua – Oþelul 1-2

Au marcat: Þucudean 77 / Latovlevici 19 – aut., Hamroun 45.
Pandurii – „U” Cluj 0-1

A marcat: Nuno Viveiros 67.
Rapid – Chiajna 1-0

A marcat: Gecov 30.

O datã cu derby-ul cu Dinamo,
Universitatea Craiova ºi-a încheiat
practic meciurile considerate mai
dificile în acest sezon. Unica dis-
putã cu o formaþie care ar putea
atenta la podium ar fi cea de la
Botoºani, moldovenii aflându-se
însã la 6 puncte în spate ºi având
un program destul de dificil. În
rest, alb-albaºtrii au de jucat cu
formaþii aflate în lupta pentru evi-
tarea retrogradãrii, respectiv: Chiaj-
na, FC Braºov, CSMS Iaºi, Cea-
hlãul, Rapid ºi CFR Cluj. În cele
10 dispute din retur, echipa lui Câr-
þu ºi Sãndoi a acumulat 19 puncte,
faþã de cele 12 pe care le strânsese
în tur cu aceiaºi adversari. Dacã
valoarea acestor oponenþi este una

Liga I – etapa a 28-a
Concordia – „U” Craiova vineri, ora 17
FC Braºov – Rapid, vineri, ora 19.15
Dinamo – CFR Cluj, vineri, ora 21.30
FC Botoºani – CSMS Iaºi, sâmbãtã, ora 16
ASA – Pandurii, sâmbãtã, ora 18.30
„U” Cluj – Steaua, sâmbãtã, ora 21
Oþelul – Viitorul, duminicã, ora 18.30
Astra – Gaz Metan, duminicã, ora 20.30
Ceahlãul – Petrolul, luni, ora 21

În perioada 1-3 mai, pe terenu-
rile Complexului Sportiv Ovidiu, se
va desfãºura cea de-a doua ediþie
a turneului „Dolphin Cup AGH“,
destinat categoriilor de vârstã 2000
ºi 2001. Universitatea Craiova a
fost invitatã sã participe, alãturi de
Dinamo Bucureºti, Petrolul Ploieºti
ºi Atletico Madrid de Bucureºti,
gazda întrecerii fiind Academia
Gheorghe Hagi.

Se va juca în sistem „fiecare cu
fiecare“, toate echipele participante
urmând a fi premiate. De aseme-
nea, se vor acorda distincþii spe-
ciale pentru Cel mai bun portar, Cel

Juniorii Craiovei, testaþi cu adversariJuniorii Craiovei, testaþi cu adversariJuniorii Craiovei, testaþi cu adversariJuniorii Craiovei, testaþi cu adversariJuniorii Craiovei, testaþi cu adversari
puternici la „Dolphin Cup”puternici la „Dolphin Cup”puternici la „Dolphin Cup”puternici la „Dolphin Cup”puternici la „Dolphin Cup”

mai bun jucãtor ºi Golgheterul tur-
nerului, pentru ambele categorii de
vârstã. Silviu Bogdan, managerul
Centrului de copii ºi juniori al ªtiin-
þei a declarat: „Este un turneu im-
portant contra celor mai bune echi-
pe din România, cu care ne vom
întâlni ºi la fazele finale naþionale.
Vrem sã vedem unde ne aflãm în
acest moment pentru a face o eva-
luare corectã asupra a ceea ce s-a
muncit pânã acum“.

 Programul meciurilor: Juniori
2000: Vineri, ora 17:30: Altetico
Madrid de Bucureºti – Universita-
tea Craiova, Sâmbãtã, ora 10:30,

Dinamo Bucureºti – Universitatea
Craiova, Ora 17:30, Petrolul Plo-
ieºti – Universitatea Craiova, Du-
minicã, ora 10:30, Academia
„Gheorghe Hagi“ – Universitatea
Craiova. Juniori 2001: Vineri, ora
17:30, Altetico Madrid de Bucureºti
– Universitatea Craiova, Sâmbãtã,
ora 10:30, Dinamo Bucureºti –
Universitatea Craiova, Ora 17:30,
Petrolul Ploieºti – Universitatea Cra-
iova, Duminicã, ora 10:30, Acade-
mia „Gheorghe Hagi“ – Universita-
tea Craiova, Partidele se disputã pe
terenurile Complexului Ovidiu din
cadrul Academiei „Gheorghe Hagi“.

În ultimele etape, Universitatea
Craiova va arbitra practic lupta

pentru evitarea retrogradãrii

scãzutã, motivaþia va fi la un nivel
ridicat, întrucât lupta pentru evita-
rea retrogradãrii este una acerbã.
Doar Oþelul ºi CFR Cluj (aceasta
din urmã în cazul în care nu-ºi va
primi punctele înapoi la TAS) sunt
practic condamnate, celelalte for-
maþii încercând sã evite celelalte
patru poziþii care duc în liga se-
cundã.

Chiar dacã Universitatea are
ºanse minuscule de a participa în
cupele europene, din cauza inter-
dicþiei UEFA, obiectivul rãmâne
clasarea pe o poziþie cât mai bunã
la finalul sezonului. În condiþiile în
care în campionatul viitor banii din
drepturile de televiziune se vor
împãrþi doar la 14 echipe, o sumã

importantã pentru bugetul de anul
viitor poate fi asiguratã prin ocu-
parea unui loc cât mai sus în cla-
sament, banii urmând a fi acordaþi
în funcþie de ierarhie. Astfel, în
cazul în care ar prinde podimul,
Universitatea ar primi de la LPF o
sumã în jurul a 3,5-4 milioane de
euro. Universitatea Craiova nu a
mai ocupat un loc pe podium de
douã decenii, de la finalul sezonu-
lui 1994-1995, când antrenor a fost
Victor Piþurcã, iar Craioveanu,
Stângã ºi compania s-au clasat pe
poziþia secundã, în spatele Stelei.
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